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 תקציר מנהלים  .2

   המצב זהיום:  כסקירת  ו  מהי  סבירנ  בפרק  היישובים  הפריפריה,  בין  המרכזיים  הפערים  מהם 

הפריפריאליי המרכז  םבאזורים  יישובי  פעריםלבין  של  .  להגירה  מובילים  בקרב   יליתאשר 

את   ולהקים  להגיע  שונים  מרכזיים  מאזורים  אזרחים  של  להימנעות  ואף  הקיימת  האוכלוסייה 

נציג את הניסיונות שנעשו על מנת לעודד התיישבות ואת הכשלים כמו כן,   באזורי הפריפריה.ביתם  

 שצצו בדרך. 

   :הרלוונחקיקה החקיקה  של  רחבה  סקירה  נציג  זה  לסוגיית  בפרק  ההתיטית  ישבות עידוד 

מרכזיים  בפרי חוקים  שנפלו,  חוק  הצעות  שהתקבלו,  ממשלה  החלטות  סקירת  ע"י  זאת  פריה. 

יישום החוקים  בנוסף, נבחן את  .  עתידיותמדיניות  תוכניות  ו  תוח דו"ח מבקר המדינהשהועברו, ני

 גע להיבט החקיקתי.כמו כן, נציג את מסקנותינו מהמחקר בכל הנו. הקיימים ואת הכשלים שעלו

 בפסיקה הישראלית אין התייחסות ישירה לסוגיית עידוד ההתיישבות בפריפריה. לפיכך,   ה:פסיק

הנוגעות לזכויות תושבי הפריפריה, ששיפורן    לסוגיותט ביחס  תפיסת בית המשפ  בפרק זה נציג את

ן ולכבוד, וכן גישת  זאת בין היתר ע"י בחינת היבטים כמו הזכות לשוויו  יוביל לעידוד ההתיישבות.

הפ  בית צמצום  לעניין  באוכלוסייה.  המשפט  הקיימים  פסל  ערים  שבהם  מקרים  שני  נציג  בנוסף, 

   לבסוף, נציג את מסקנותינו.. וזאת בטענת פגיעה בשוויון, נו נטיים לעניינחוקים הרלוו ץבג"

   :משווה הנוגעים  משפט  בעולם  הקיימים  במודלים  נדון  זה  באזורי בפרק  התיישבות  לעידוד 

ומהלכים מדיניים שנעשו במדינות כמו גרמניה, הודו, הולנד, אסטוניה ועוד. ודלים  נציג מ.  פריפריה

 מהלך שנעשה. ההצלחה/כשלון של כל בנוסף, נציג את אופן

  :עם התופעה שיתבססו על המחקר שבוצע  בפרק זה נציע המלצות שונות להתמודדותדיון והמלצות

בפרקים הקודמים. לה  והממצאים שעלו  נוגעות  )חינוך,  שוואת תנאי הבסיס בההמלצות  פריפריה 

חברתי, -רו את המצב הכלכליבריאות וכד'(, יצירת "עוגנים" תעסוקתיים שיעודדו התיישבות וישפ

ויישום החקיקה הקיימת והחלטות הממשלה כי החלטות ממשלה  ממ  , שכן,וחידוד  עולה  חקרינו 

מיוש אינן  הרבות  דבר  את  מות,  ההתיישבותמונע  מכאן,  עידוד  את  נתנ מסק.  לעגן  יש  כי  היא  ו 

  ת. וע ההחלטוביצאמצעות חקיקה פרלמנטרית, דבר שעתיד להבטיח את החלטות הממשלה ב

 

 ע רק .3

לסטטיסטיקה  ה המרכזית  ל  מסווגתלשכה  ישראל  יישובי  באשכול    10-את  כאשר  נמצאות   1אשכולות, 

ובאשכול   ביותר,  כ   –  10הרשויות הפריפריאליות  ביותר.  גרים   60%-הרשויות המרכזיות  מתושבי ישראל 

הבאזו כמוגדררים  או  כמרכזיים  מאוד״ים  אביב)דוגמת    ״מרכזיים  ותל  כ  1,(גבעתיים  בלבד,    2%-ורק 

ככל שהאזור נמצא כי    2. (מודיעין עליתהט ור)דוגמת    ״פריפריאליים מאוד״מתגוררים באזורים המוגדרים  

ריאלי  דר פריפרה מהאזור המוג הגי  40%-יותר )כ  ירה ממנו לאזורים מרכזיים גדולהפריפריאלי יותר, ההג

 3אוד(. מ

 
-מחוזות ואשכול חברתי  ימת רשויות לפירש נספח: "  תכנון והכשרהמחקר, חברתי, אגף בכיר למשרד הרווחה והביטחון ה 1

  . 2010)נספח לסקירת השירותים החברתיים(  כלכלי בסדר אלפביתי"
%D7%A1cuments/%D7%A0esearchAndEvaluation/Donfo/Rhttps://www.molsa.gov.il/CommunityI  

 (.2019) 72פערים בין מרכז לפריפריה, עמ'  –  11 , דו"ח מס'פני החברה בישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  2
   .47שם, עמ'  3

https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/%D7%A0%D7%A1
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מחוז   עם  מזוהה  הפריפריה  הישראלית,  חברתית ומחוז  הדרום  בתודעה  לרמה  ונקשרת  בארץ,  הצפון 

ושירותי   תעסוקה  מקומות  )דוגמת  מאפשרויות  המרוחק  כאזור  מוגדר  פריפריאלי  אזור  נמוכה.  כלכלית 

לימודים, עבובריאו )דוגמת  ופנאי  פעילויות  ככל שהאזת(,  ובילויים(.  יותר  ור מרוחדה  כגון ק  מאפשרויות 

  4יותר. כפריפריאלי נתפס ואאלו לעיל, כך ה

בתחילת ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, נתפסו אזורי הפריפריה כבעלי חשיבות אסטרטגית ומשמעות 

י מדינת  של  הראשונות  בשנותיה  לכן  לאזוריםערכית.  רבים  מהגרים  המדינה  הפנתה    וזאת,  אלו  שראל, 

 5. ת מועטההיהודי  שליטת המדינה באזורים שבהם הייתה האוכלוסייה  לבסס אתו  הלוסייוכא  לפזרכדי  ב

השכלה.  ומוקדי  תרבות  מרכזי  תעסוקה,  ממקורות  רחוקים  נותרו  הפריפריה  לאזורי  נשלחו  אשר  עולים 

להתי סירבו  יותר,  חזקות  ואוכלוסיות  אותם,  לעזוב  מיהרו  או  אלו  באזורים  בו ישב  מצב  נוצר  בכך 

אשהאוכלו נותרוסיות  אזורי  ר  מחםבאותם  תעסוקה,  העדר  של  למעגל  נקלעו  כלכל,  וניכורסור  חברתי    י 

 6מאזורי המרכז. 

החלה המדינה במאמץ לאומי ראשון לסיוע ליישובי הפריפריה. הסיוע בא לידי ביטוי    60-וה  50-בשנות ה

היתר ציבוריות    בין  חד  וקיום  פיתוחלבהשקעות  אזוב  ,שותערים  תשתיות  והשבחת  אזווריות   7יות. רבין 

ה האנרגי  70-בשנות  ומשבר  הכיפורים  יום  מלחמת  בצמיחה  עקב  משמעותית  האטה  הייתה  העולמי,  ה 

 8חלה בסיום מלחמת ששת הימים, ועלייה בשיעורי האבטלה בפריפריות.הכלכלית שה

ן  ל אחת מ, כ90-שנות הבמיוחדת.   יים זכו להתייחסותים, האזורים הפריפריאלבשלושת העשורים האחרונ

הכהממ השלות  העיקרית  מטרתן  אשר  שונות  מדיניות  יוזמות  על  הפריפריה ריזה  לאזורי  סיוע  ייתה 

דו"ח מבקר המדינה בזמנו,   9וחיזוקן.  כפי שקבע  כן,  פי  על  בעלת מעמד    10אף  היו כל אחת  הנ"ל  היוזמות 

וסיכויי ליו  שונה  יוזמה  בין  ממשקים  ללא  שונים,  ובין  יישום  הזמה  אשר  אהמשרדים  לפווציאו    על. ותן 

ולכן הצלחתן הייתה    11לא כובד, רש או שתקצובן  לא תוקצבו כנד   הן  לתוכניות הנ"ל לא היה מעמד מחייב,

 מועטה. 

פתח את  הוקם משרד ייעודי אשר שם לו למטרה להביא את הנגב והגליל לצמיחה ושגשוג, ל   2005בשנת  

בר  12פית,הגאוגר  הפריפריה העדיולהציבה  סדר  ישראש  מדינת  של  בפויות  הורחבו 2015שנת  אל.   , 

לפ ל"משרד  שמו  ושונה  המשרד  של  והגליל".סמכויותיו  הנגב  הפריפריה,  המשרד    13יתוח  של  עבודתו 

טיפוח  קהילה ופעילויות ב  ,פנאיפעילויות    הקמת,  הפריפריה  ישל יישובי  מתמקדת בין היתר בפיתוח כלכלי

למצוא תוכניות  של המשרד ניתן  ונות  בין ההחלטות האחר  14י הפריפריה.בלתי פורמאלי של אזורהנוך  יחה

 
 . 23עמ' שם,  4
ר  , )פברוא14, עמ' דו"ח מחקר" –יתופי פעולה בין רשויות מקומיות תורות ומבנים חדשים שעבאדה, שמואלי וקליאוט " 5

2018) https://www.mhh.org.il/uploads/n/file384.pdf   
 .(2017) 200, 195( 2, מגמות, נב)בערי פריפריה" "באנו לשנות": גרעיני התיישבות ישורון וגיא בן פורת, -יעל שמריהו  6
 . (2007) 13מכון פלורסהיימר, למחקרי מדיניות בע"מ, עמ'  ראל",לטון אזורי ביש "החוליה החסרה: שאליא, -ום בןנח 7
 שם.  8
 .15, עמ' 5לעיל ה"ש עבאדה, שמואלי וקליאוט   9

 .(2000) 538 ות לאומית",תכניות עידוד לאזורי עדיפב', "50דו"ח שנתי מבקר המדינה  10
 . 28עמ'  ,7לעיל ה"ש  בן אליא  נחום 11
שילוב של  לרוב יגיע ב  .מרחק גאוגרפי. פריפריה גיאוגרפית מציינת גרפית ולפריפריה חברתיתריפריה גיאופריפריה נחלקת לפ ה 12

פריפריה חברתית  .פריפריה חברתיתמ יותר מצומצמתגיאוגרפית  גבוה. מבחינת היקף, פריפריה שאינו אקונומי  -מצב סוציו
, כל  פיאוגרכלכלי ולא הגפריפריה זו נמדדת ביחס למצב  .ך ואקונומי נמ -ם בעלי מעמד סוציו מתארת ישובים חלשי לעומת זאת, 

 של פריפריה חברתית.ים על ההגדרה במרכז הארץ ניתן למצוא ישובים ושכונות העונשגם  
   /galil.gov.il/about-https://negev -נמצא באתר המשרד  –גב והגליל אודות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנ 13
 שם  14

https://www.mhh.org.il/uploads/n/file384.pdf
https://negev-galil.gov.il/about/
https://negev-galil.gov.il/about/
https://negev-galil.gov.il/about/


                              2022 יוני                                                                                                                                  

4 
 

לפיתוח    917והחלטה מס'    15, לחיזוק קצרין   1739ובי פריפריה )החלטה מס'  רב שנתיות לחיזוק ופיתוח ייש

רמון מס'  16מצפה  )החלטה  בנגב  הבדואית  האוכלוסייה  בקרב  כלכלי  חברתי  פיתוח  תוכנית    17, ( 2397(, 

 והחלטות רבות אחרות.  18( 3699' טה מס )החל י נוער לנוער נושר בסיכוןתמיכה בפיתוח כפר

הש לאורך  לעיל,  שראינו  השונות  כפי  ישראל  ממשלות  ועידוד נים  פיתוח  קידום,  בנושא  רבות   פעלו 

ת ממשלה  הצעות חוק והחלטובפעולות אלו באו לידי ביטוי    19התיישבות באזורים פריפריאליים בישראל. 

הג  ,היתר  בין,  שנועדוים  כללו מתן תמריצ  אשר הירה הלעודד   20.מרכז אל עבר הפריפריותפוכה מיישובי 

מאמ  ,אולם כי  אינםנראה  אלו  פרי  צים  תוכניות   .נושאים  עם  בשילוב  הראשית  החקיקה  הלכה למעשה, 

,  2017נכון לשנת    .אלא להפך  עד כה לעודד הגירה חיובית משמעותית  ותמצליח  ןאינ  הממשלה המשלימות

כי   ההגככנמצא  יותר,  פריפריאלי  שהאזור  מל  )כירה  יותר  גדולה  מרכזיים  לאזורים  הגירה    40%-מנו 

 21ריפריאלי מאוד(.פדר מהאזור המוג

חברתית רמה  עם  מזוהים  הפריפריה  אזורי  לעיל,  שנכתב  נמוכה-כפי  הנתונים  ו  כלכלית  יובאו  לראיה 

 ,ברוטו לחודשלפי מדד של    ,עתהכספית הממוצ  , ההכנסה 2017  נמצא כי בשנת  מבחינה כלכלית  :קמןכדל

מרכזיוביישב או  ם  מאוד״ים  גבוהה  7-10)אשכולות    ״מרכזיים  הייתה  מ(  ההכנסה    35%-ביותר  מאשר 

מאוד״בים  בישו בית    77%-ל  –  תחבורתית   מבחינה  22(. 1)אשכול    ״פריפריאליים  יש   פריפריותבממשקי 

  וי עשפער    23ית אחת לפחות. יש מכונ  69.8%-ל  ,מאוד  מרכזייםובים  במשקי בית ביש  . מכונית אחת לפחות

מאשר  עידלה גבוה  הפריפריה  ביישובי  במכונית  בניידות  הצורך  המרכז.  כי    –  רפואית  מבחינה  ביישובי 

זו,  לא זו אף    24. מוסדות בלבד  4  ביישובי הפריפריהמוסדות לאשפוז כללי, כאשר    34קיימים    במרכז הארץ

ושבים, בשונה ת  1,000רופאים לכל    5תר בארץ,  ה ביוהגבו  עסק במחוז תל אביב הואשיעור הרופאים המו

רופאים לכל   1.9עומד על  עסק הוא הנמוך ביותר בארץ ומאזור יהודה והשומרון בהם שיעור הרופאים המו

 הייתה  ״מאוד  מרכזייםביישובים ״,  2017-ו  2016בשנים   –  עירוניתה התחדשות  ה  בתחום  25. תושבים  1,000

  –בשאר היישובים חלה ירידה    ונית.יקט התחדשות עירירות כחלק מפרובהתחלת בניית ד  5.6%של    ייהעל

של  מרבית הפרויקטים    26. ביישובי ביניים   27.5%לבין    ם פריפריאלייםובי ביש  6.3%שיעור הירידה נע בין  

עירונית בישובים    התחדשות  והתרחשו  מאוד״מרכזיים  לעומת  בהתאמה(  74.6%-ו  16.5%)  ״מרכזיים   ,

מאודפריפרי״ביישובים    0.1% פריביישובי  2.8%-ו  ״אליים    –  האקדמית  ההשכלה  בתחום  27. פריאלייםם 

ראשוןלי  ממקב  42.1%  ,2017בשנת   מישובים    תואר  מאוד״היו  לעומת  ״מרכזיים  מישובים    2.2%, 

 
 ( 22.06.2014-)פורסמה ב 1739, החלטה מספר שנתית לחיזוק קצרין"-"תוכנית רבהחלטת ממשלה  15
 ( 31.12.2015-)פורסמה ב 917לטה מספר הח שנתית לפיתוח מצפה רמון",-תוכנית רבהחלטת ממשלה " 16
  2397החלטה מספר  "2021-2017הבדואית בנגב כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה "תוכנית לפיתוח החלטת ממשלה  17

 ( 12.02.2017-)פורסמה ב
  3699החלטה מספר  סיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות"תמיכה בפיתוח כפרי נוער לנוער נושר בשלה "החלטת ממ 18
 ( 20.03.2018-ורסמה ב)פ
 " והגלילהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב " החלטות ממשלה 19

decisions-v.il/about/governmentgalil.go-https://negev/    
 (.15.04.2018עדיפות לאומית" ) "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי  34-של הממשלה ה 3378חלטה ה 20
 .  74, עמ' 1לעיל ה"ש   שכול חברתינספח: רשימת רשויות לפי מחוזות וא  21
 . 116שם, עמ'  22
 . 123שם, עמ'  23
 . 33שם בעמ'  24
 .   280שם, בעמ'  25
 .131בעמ' שם  26
 .131שם בעמ'  27
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מאוד יותר,  28. פריפריאליים  מרכזי  המגורים  שיישוב  ככל  יב',  כיתות  תלמידי  מבין  כן,  שיעור   כמו  כך 

  29רות גבוה יותר. הזכאים לתעודת בג

והגהפריפ  לפיתוח  רדהמש הנגב  ניכרממקד  ליל  ריה,  רגולטורמאמציו  מ  חלק  יצירת   יותבפעולות  לשם 

פתח ת תחזק ותש  נהורענ  הצעיר  אוכלוסייההתיישבות צעירה משמעה    30. מוקדי משיכה למשפחות צעירות

ל. עידוד ייה בפריפריה תגדהתאם לכך האוכלוסמוגברת. ב  דאג לילודהתאת היישובים הפריפריאליים, וכן  

צהתיי מעבשבות  בה  הג'נטריפיקציה  לשיטת  דומה  הפריפריה,  ביישובי  אמעירה  אוכלוסיות  ידות  ירים 

עסקים חדשים   יחד עמומביא    וחלשותמעבר תושבים אמידים לשכונות מ  31לשכונות עניות או מוחלשות. 

 בצורה דומה,   32ם לאלו הגרים בה.ת השירותים המוענקישכונה ואאת פני הים  , אשר משפרכונות אלולש

התיישבות  יוזמו לעידוד  השת  לאותה  לגרום  מנסות  בפריפריה,  באזורים  צעירה  חיובית  פעה 

עיד ל הפריפריאליים.  "חזקות"  המוגדרות  אוכלוסיות  של  הגירה  הפך  וד  "חלשים"  המוגדרים  יישובים 

שנוע מוצהרת,  למדיניות  האחרונות  יישוביבשנים  של  מעמדם  את  לחזק  ישראל  33הפריפריה.  דה  ,  מדינת 

לעודד את התיישבותם   שונים, תומכת במהלך זה ומשקיעה משאבים במטרהרדי הממשלה העות משבאמצ

בערי   צעירים  גרעיני  בשל  הרואה  תפיסה  מתוך  ולסייע  מבחוץ, פריפריה  הבאות  אוכלוסייה  קבוצות 

 34.ערי הפריפריה פיתוחלתרום ל יסטיות, כוח העשוימה ואידאלבעלות יוז , המתוארות כצעירות, משכילות

על   כן,אף  ורמת המחיה בפרהנתונים    פי  בדבר התנאים  בקרב  יפריההמוצגים לעיל  , עלולים לעורר חשש 

בבחיר  אלו,  םאשר שוקלים מעבר לאזורי  צעירים ביטוי  לידי  בא  זה  ילדיהם. חשש  ועתיד    ה לגבי עתידם 

מגורי פני  על  במרכז  כדלגור  פריפריאליים  באזורים  הגרי  מתוגם  ובצעירים  והגליל,  באזוהנגב  רים ם 

המרכז באזורי  לעיל, הפערים בין ההתיישבות    לאזורים מרכזיים. לאור האמור  עובריםפריפריאליים אשר  

הפריפריות   באזורי  לתפיסתנו    מתרחבים,להתיישבות   יעודדו  אשריעילים    בתמריצים  מחסור  בשלוזאת 

  .הפריפריה אזוריית לה חיובוהגיר הישארות

 

 חקיקה - המצויהדין סקירת  .4

 החקיקתי כיום  מצב רת היסק

ממשלות ישראל קיבלו  שנה בנושא. מהבחינה הזו,  חקיקת המ החקיקה ושל  מקיפה  בפרק זה נציג סקירה  

ובגליל בנגב  ההתיישבות  עידוד  בנושא  ותוכניות  החלטות  הכלכלי  35.שורת  בפן  התמקדו  אלו  -תוכניות 

   '. פיתוח שכונות וכוגם בנושאי תשתיות, בנוסף נעשו צעדים  .אקדמי-תיחבר

 
 . 32שם בעמ'  28
 .202שם בעמ'  29

הגדלת  פורסם כי לצורך משיכת תושבים ליישוב ולצורך לעיל. בהחלטה דנן   51"ש כפי שאוזכרה בה  1739ראו דוגמא, החלטת  30
כי לילדים עד  של משפחות עם ילדים קטנים המתגוררות ביישוב, תופעל תוכנית שתיתן מענה חינו מרחב אפשרויות התעסוקה

 לשעות אחר הצהריים המאוחרות.
 . 196, עמ' 6לעיל, ה"ש   ,ישורון וגיא בן פורת-יעל שמריהו 31
32 " d policy choicesprimer on gentrification an "Dealing with neighborhood change: Anard, Kennedy And Leo

The Brookings Institution Center on Urban and Metropolitan Policy, 1, (2001)  
 ם.ש  33
 . שם 34
 . ריה, הנגב והגלילהמשרד לפיתוח הפריפלה" חלטות ממש "ה 35

decisions-galil.gov.il/about/government-https://negev/    
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והגליל הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  תכלי  בהתאםהוקם    "(המשרד"  :)להלן  המשרד  הממשלה.  ת להחלטת 

  וכן להעלאת העיסוק הממשלתי בנושא לראש  קידום ופיתוח הנגב והגלילההחלטה היא להביא לביסוס,  

העדיפויות אש  ישנן  למשרד  36. סדר  מרכזיות  מטרות  אתמספר  ביטוי  לידי  מביאות  לות  ממש  מדיניות  ר 

  37עניין זה, והן: ישראל ב

לאומית .1 תוכנית  ויישום  הנגב    גיבוש  לפיתוח  מקואסטרטגית  יצירת  )באמצעות   מותוהגליל 

 .שונים ועוד(   בתחומיםתעסוקה, פיתוח הנגב והגליל כמרחב לצעירים 

 .יקטים אסטרטגיים בנגב ובגלילגיוס תורמים יהודים לטובת פרו  .2

 .כלכלית לנגב ולגלילתם העילועידוד יזמים ומשקיעים להעתיק את פ .3

כגון:  בתחומים שונים  אשר נועדו להיות מנופי צמיחה בפריפריה    קידום פרויקטים מחוללי מפנה .4

תעשייה חינוך,  התיישבות,  לרפואה  תשתיות ו  תעסוקה,  הפקולטה  הקמת  הינה  לכך  דוגמא   .

 38.בצפת

 .יהודי-טיפול בצרכי המגזר הלא .5

הממשלה מדיניות  ליישום  פועל  בבנו  המשרד  השא  להחלטות  הרב  מהתאם  לתוכניותיו  ובהתאם  משלה 

לפיתוח הגליל   והרשותלפיתוח הנגב    הרשותידי  -מדיניותו של המשרד מיושמת הלכה למעשה על   ת.וישנת

" כזר  אשר"(  הרשויות)להלן:  המשרד.  ועומשמשות  של    לפיתוח  השרים  ועדת,  לכך  ךמשבה  39המבצעת 

במ והגליל אשר הוקמה  הנגב  ככלי מרכזי לקבלת החלטות    40טת ממשלה, החל  סגרתהפריפריה,  משמשת 

המשרד.  יותתוווה והמלצות  להחלטות  בהתאם  המדיניות   תקציבו  41מדיניות  חוק  במסגרת  המשרד  של 

 42. "חש מיליון 307-"( עומד כיום על  כ2021-2022 המדינה תקציבהכלכלית )"

 

רשויות הפיתוח המשרדים,  ישראל    תשלן ממעי ומנהלי( בין ואופי הכפיפות )מקצועתה יוצגו יחסי הגומלי

"מקבילית הכוחות"(. מקבילית הכוחות תשמש כדוגמת צל מלווה של כלל    :)להלן  43והרשויות המקומיות 

י שמתקיימת במצבה הפניות לעיל יוצגו במהלך הפרק. להלן מקבילית הכוחות כפ  –הסיקרה החקיקתית  

 (. 7.1.2 –הנושא )ראה פרק המלצות דרת ר הסקיים לאחשאנו ממליצים כי נדרשת להת הרצוי וכפי

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.23.01.2005שרים לפיתוח הנגב והגליל" ) "הקמת ועדת  30-של הממשלה ה 3107החלטה  36
 . 53, לעיל ה"ש "הממשלה  ותטהחל" 37

decisions-galil.gov.il/about/government-https://negev/  
 . (08.03.2009לרפואה בצפת" )"קביעת מיקום בית הספר החמישי   31-ממשלה ההשל  4541החלטה  38
  שם. 39
 (.22.08.2021יל" )גב והגל ם לפיתוח הפריפריה, הנ"ועדת השרי  36-הממשלה השל   358ה החלט 40
 (.22.08.2021) משרד ראש הממשלהפריפריה, הנגב והגליל" דת השרים לפיתוח ה משרד ראש הממשלה: "וע  41
שנת המדינה ל (; מפתח התקציב "תקציב30.08.2021) ד האוצרמשר" 2021-2022קציבים "תקציב המדינה לשנת אגף הת 42

 .מפתח התקציבבגליל" יתוח הפריפריה, הנגב ו המשרד לפ  2022-2021
  –תהא הכווה לכל סוגי רשויות השלטון המקומי בישראל  ות מקומיות""רשוי / ת המקומיות""הרשויו :, כאשר יירשםמעתה 43

 מועצה תעשייתית.עירייה, מועצות מקומיות, מועצה אזוריות ו

https://negev-galil.gov.il/about/government-decisions/
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 " הכוחות מקבילית"

 חוסר סנכרון מלא בין התוכניות 

תית  תוכנית רב שנ

 ממשלתית 

 לת ישראל ממש

הרשות  מיות ערים ורשויות מקו

לפיתוח 

 הנגב 

 משרדי הממשלה 

 מצב מצוי 

, הפריפריה  לפיתוח  משרדה

 גליל וה בהנג

ת הרשו

ח לפיתו

 הגליל

 משרד הפנים

תוכנית רב שנתית  

 משרדית 

תוכנית רב שנתית  

 רשויות לפיתוח

 סנכרון מלא בין התוכניות 

תוכנית רב שנתית  

 ממשלתית 

 ממשלת ישראל 

הרשות  ערים ורשויות מקומיות 

לפיתוח 

 הנגב 

 משרדי הממשלה 

 ב רצוי מצ 

, הפריפריה  לפיתוח  המשרד

 גליל וה הנגב

הרשות 

לפיתוח 

 לילהג

 משרד הפנים

תוכנית רב שנתית  

 משרדית 

  ת רב שנתיתתוכני

 רשויות לפיתוח

 התכנון  הליך

 כפיפות

 מנהלית

 כפיפות

 מקצועית 

 מקרא 

 כפולה  כפיפות

 : ממצאים

 . משלהוהמ המשרד ותובין פעול תוכניות בין מלא סנכרון  חוסר .1
 . המקומיות הרשויותיות נתוכ ד עם בתיאום תוכניות המשר  חוסר .2
    .תלתיתוכנית הממשמה ותנגזר  ןשאינ )ושנתיות(  שנתיות-רב בודהע תוכניות ריבוי .3



                              2022 יוני                                                                                                                                  

8 
 

 

 מודגשים  ההבדלים)  מצוי-רצוי לבין ה -את ההבדל בין המחישה  מהית זו  למקביה על  רצ בקכעת נעמוד  

במקבילית(ב ההבדל    ,ראשית  .אדום  למצוי  נובע  הרצוי  וסנכ  ביצירתבין  פעולה  בין  שיתוף  מלא  רון 

מות  שנתי-הרב   התוכניותי ישראל  אשר  ממשלת  הרבלבין  תווה  המשרדשנתיות  -התוכניות  .  שמתווה 

זה ייסניתוק  אשר  הינו    בהרחבה  רק,  זה,  האפקטיביביישובקבוק  -צווארנקודת  כבפרק  ש משמ-ם  ל  י 

ום כי כי  מוצאיםמצוי אנו  -ה   חינתבב  עוד  ,שנית(.  לפרק זה  תת פרק מסקנות  ,החלטות הממשלה )ראו

קשר   המקצועית  פבכפיבין    כיווני-חדמתקיים  כך,ליישום  ות  המשרד.  ה  מדיניות  הפיתוח  ן  רשויות 

הסמכהג בעל  אנחיית  הלות  ורם  המשרד.  תוכניות  ומימוש  ביצוע  באופן  המקומיות    ך,הרשויות 

קשר -תקבע אותו כו  מצוי()כיווני  -חד הקשר  את    הנוטלת  הרגולטוריתסדרה  ם ההתתקייצעתנו, אם  הל

 ר בולח  םיקטיפרווהיכולת לביצוע    אוחז בעיקר הידעהשרד  נון, יוכל המכבר בשלב התכ  י )רצוי(כיוונ-דו

המקומיות  ב-גםת  ואוחזה  לרשויות  רדיכן  )ע  המלצה  וראב  יוכלו    (7.1.2,  כך,    השניים   ודייחבנושא. 

והרשויות( באופן מיואל הפ  הכוח מוהוצאתם    תכנונםלבצע    )המשרד  )על    ת ויציר  'מצוי'-ה  תחילקטבי 

 . הביצועיות  הןבפעולותימתואם  סנכרוןו ידע מלא משותף ויעיל, ניצול תכנון  ידי-וזאת על ('רצוי'-ה

 

מקב הצגת  לרשויות  בדון  נ  אנו  יליתלאחר  המשרד,  בין  הנוצר  והמקומיות(  תוח  )הפיקונפליקט 

אלו  וכן  "הקונפליקט"   באלו  ולממשלה  לכך  .  ()להלן:  לראות  דוגמא  בין    הקיים  ליקט קונפבניתן 

הרב המ-התוכנית  לתוכנית  שנתית  המשלתית  רשויות  לתוכניות  יוצא  כפועל  ומכאן  ח. תופיהמשרד 

ו מדיניות  כב במור  אחת עם השנייה ולכן נוצר לעיתם קרובות מצב  תסונכרנוהתוכניות אינן הולמות ומ

יוצא כי המשרד  כך    )ואינה נגזרת( לתוכנית המשרד.  האב" אינה מופיעה  ממשלתית הקיימת "בתוכנית

 טח. ה מדיניות עצמאית ומכאן גם פעילותו בנושא בשהגורם אשר מתוו לעיתים קרובות הוא

  

 הצעות חוק  ו החלטות הממשלהחוקים,  .4.1

 חוקים  4.1.1

הנגב,   4.1.2 לפיתוח  הרשות  ק  –  1991-בתשנ" החוק  של  והחוק  והסמכויות  האחריות  תחומי  את  בע 

לכלי,  שות הינם קידום פעולות לפיתוחו הכהר  כך, תחומיה העיקריים של  44. גבנההרשות לפיתוח  

וה החוק  -מדעיהחברתי  הנגב.  של  כגון:ויוסמכלרשות    מקנהטכנולוגי  שיבצ  קביעת  ת  עו  הגופים 

התוכני התאת  נושא  הסדרת  משאבים,  והקצאת  שימוש  הרומות,  ציבוריים ת,  תאגידים  קמת 

 .דולצורך ביצוע תפקידה ועופרטיים 

הגליל,   4.1.3 לפיתוח  הרשות  ק  –  1993-"גתשנהחוק  האחוהחוק  תחומי  את  והסמכויות  בע  של  ריות 

לפיתוחו הכלכלי,    ום פעולותם של הרשות הינם קידכך, תחומיה העיקריי  45הרשות לפיתוח הגליל. 

הגופים שיבצעו  סמכויות כגון: קביעת  לרשות    מקנהק  חוה  ל.טכנולוגי של הגלי-החברתי והמדעי

התוכ משאינאת  והקצאת  שימוש  הסדת,  ציבור  רתבים,  תאגידים  הקמת  התרומות,  יים נושא 

 רך ביצוע תפקידה ועוד.ופרטיים לצו

הו 4.1.4 השקעות  לעידוד  עדיפות    שמטרתוחוק    –  1959-תשי"טהן,  חוק  באזורי  הון  השקעות  לעודד 

מטרתו   . בנוסף,תוך מתן עדיפות לתעשיות מתקדמות וחדשניות  ת,כליות כללקדם יוזמוולאומית  

 
 . 9911-התשנ"ב חוק הרשות לפיתוח הנגב, 44
 .1993-ח הגליל, התשנ"גחוק הרשות לפיתו 45
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הטבות מס   ריהלעסקים בפריפהחוק מעניק    46קיום עסקים בפריפריה.  דלעודלחזק אזורי פיתוח ו

הטבות   וכן,  א שונות  חדשים  מושבם  למפעלים  יקבעו  אלו.  שר  יהיהכך,  באזורים  לעודד   ניתן 

פריפריה, דבר אשר ישמש כמנוף צמיחה נוסף  ה  באזורי  ן העלימפ  ים את תעשיות שונות בארץ להק

האזור. מכאן   בימקומות תעסוקה לתוש  רכז, ויספקערי המובית מיעודד הגירה חי  47, אלו  םילאזור

 רי הנגב והגליל.וומשיכה לפריפריה בדגש על אז  תו של החוק יביא לפיתוח, קידוםכי מימוש תכלי

ה משרד  של  תדיר  בשימוש  נמצא  זה  לשכלכלחוק  חדה  פרויקטים  ויישום  קידום  באזורי  ם  שים 

  48נים. מתוקף בכנסת מידי כמה ש הפריפריה, וכן

 

 נקבעו במסגרת חקיקה ש הטבות 4.1.5

בבמסגרת   הפרהצורך  ותקנות  יפריהפיתוח  חוקים  הטבות    נקבעו  מקנים  לתושבי  אשר  שונות 

עוסקים  ם  חוקי.  פריההפרי כלבאלו  להוות  ומטרתם  תחומים  של  נרחב  נו מגוון  הי  לפיתוח סף  ן 

הטבות  .  ריהבפריפ   על הדמוגרפיה הקיימת  רהמילאזורים אלו והן לשם שויצירת מוקדי משיכה  

בחאלו   למיעז-כלימהוות    קיקהשנקבעו  נוסף  התר  הממשלה,  מדיניות  הלאומיות  מוש  וכניות 

אשר ההטבות נוגעות במגוון רחב של תחומים,    הנגב והגליל.  פריפריה,לטות המשרד לפיתוח הוהח

שבהםהמשמ הפליה1)  :עותיים  ואיסור  שיוון  אפליי  -  (  בשל  עות  איסור  ( 2)  ;מגוריומקום  בד 

מקצועיתסותע והכשרה  השתלבות    -  קה  מרוחקתמענק  המתגוררים  לד  בעבודה  עבודה  ורשי 

פיט;  בפריפריה לעובדפיצויי  ע  ורים  מעבר  קשהתפטר  ליב  הפריפריהדירה  מס בזיכוי  ;  ישובי 

הפר לתושבים  )יפריהכנסה  קטנים(  3ה.  ועסקים  עסקי   -  מעסיקים  ולבעלי  ליזמים  ם  סיוע 

  הסעות ב  סיוע  -  חינוך(  5).  סיוע בשכר דירה;  מחיר למשתכן  -  וריד(  4)  ת עסקית. יזמו  ;ריפריהבפ

הלימוד;   ומלגות לבאים    מלגות  –  אקדמיים  לימודים(  6)  תוכניות חברתיות.למוסדות  לתושבים 

 49. סיוע כלכלי ומשפטי (  9) .חיילים משוחררים( 8)  .מכינות( 7) .בפריפריהללמוד 

 

 לההחלטות ממש 4.1.6

ישבות  ים בנושא ההתישנה  הלךבמקיבלו  אשר ממשלות ישראל    לטותההח  כלל  את  מלפרטקצרה היריעה  

אזורי עדיפות  כהוגדרו    רים אשהישובאת  מטרתן להפוך  ת אשר  . החלטות אלו עסקו בתוכניובנגב ובגליל

יביאו    םייקטיבלמוקדי משיכה אטר  תלאומי פנים ארצית אליהם.אשר  לו  ת אבאמצעות החלטו  להגירה 

החינוך והשקעות, בתחומי התעשיה,    החיצמ, ובאמצעות יצירת מנופי  'כור ודיוב מס  בעו הטבות  שבהן נקב

הגירה שלילית  ולניסו למשוך אוכלוסייה חדשה     מתוך ,  זאת.  יה לערי המרכז()יציאה מערי הפריפרמזער 

  זאת.  הקיים  נושיאה  ןההו  את  לשמר  רשנד  גם  אלא(  בוגרתאו  /ו)צעירה    חדשה  רהגיבה   יד  לא  כי  תפיסה

  .הצעירה האוכלוסייה על בדגש, בערים הקיימת האוכלוסייה את ירלהשא, אומרת

 

 

 

 
משרד הכלכלה  ות החוק לעידוד השקעות הון" כלה והתעשייה "אוד; משרד הכל1959-התשי"טלעידוד השקעות הון, חוק  46

 .(20.01.2019) והתעשייה
lawpital_investments_ca-boutDepartments/General/ahttps://www.gov.il/he/   

 להתיאור וניתוח הגשה לוועדת הכלכ  – 1959-ידוד השקעות הון, התשי"טחוק ע  מחקר והמידעמרכז ה -הכנסת  47
(06.08.2007 .) 

שרד הכלכלה מ 1959-קעות הון, תשי"טלעידוד הש; משרד הכלכלה והתעשייה "חוק 45לעיל ה"ש   חוק עידוד השקעות הון, 48
 (. 2018) והתעשייה

 כל זכות . (21.12.2021) ,יות בפריפריהוזכ 49
7%A4%D%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99.il/he/%Dhttps://www.kolzchut.org

%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%947  . 

https://www.gov.il/he/Departments/General/about-capital_investments_law
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94


                              2022 יוני                                                                                                                                  

10 
 

 ת אזורי עדיפות לאומי 4.1.7

 נח החלטה אשר במסגרתה נקבע לראשונה המו  –(  24.01.1993)מיום    721ה מספר  החלטת ממשל 4.1.8

עדי הנכ  50. "ית לאומפות  "אזור  היישובים  רשימת  את  מפרטת  זו  בהחלטה  תחת  ללהממשלה  ים 

לאומי   עדיפות  עובוק אזור  שונים  בגבהים  שונות  הטבות  להם  מכוון.  -לעת  מדרג  החלטת  פי 

יצירת   לשם  התקבלה  זו  משממשלה  יעודדיכה  מוקדי  אשר  חייהם  ושת  וחדשים  להעתיק  בים 

אזורי    הנוכחי  מגוריהם  ממקום יש  עוקבשנת  עדיפוהאל  התעדכנה    ההחלט  כי  לציין.  מספר  זו 

דרה  נוספים תחת ההג ריונים לצירוף ישובים  ו בעיקרם בהגמשת הקריטאלו עסק  עדכונים  פעמים.

עדי "אזורי  ההטבותשל  בהיקף  עסקו  הם  בנוסף,  לאומית".  ותיק  פות  ובקביעה  וף הניתנות, 

בת החלטותיה ויישום  להרח   משלהד הממהווים כלי בי  אלו  עדכונים  כי  מכאןתוכניות רב שנתיות.  

על   כ  ר פמספני  בשטח של החלטותיה  כמו  ישובים.  וגדל של  ועדכוניה מהווים הולך  זו   ן, החלטה 

 51. זומתוקף החלטה  פות אשר יעסקו בנושאלטות הממשלה נוסהחל בסיס 

 

שא  בנו  לות הממשלהוופעשל החלטות הממשלה    "ראשית הצירים"היותה    שלב  מאוד   מרכזית  721לטה  חה

שלה בנושא  ידי הממ-ות אשר התקבלו עלחלטההיתר    יודגש כיתיישבות בנגב ובגליל.  הה  לקידוםילות  פעה

ועיסוקה אחת  ומר  כל  יישוםחשובות  להמשך  זוהממשלהמדיניות    כזיות  החלטה  אך  בסיס   ,    היוותה 

 .בנושא החלטות הממשלהשאר להלן סקירה של  ו לאחריה.ההחלטות שבא קבלת יתרל

 

בנרסקי  להלן, ההתיישבות  אודות  המרכזיות  הממשלה  ההחלטות  ובגלילת  סד -על  גב  קבלת  פי  ר 

 : ההחלטות

 

מספרממטת  החל 4.1.9 זו    –(  23.01.2005)מיום    3107  שלה  דבר  בהחלטה  שלהקמתנקבע  ועדת   ה 

והה הנגב  לפיתוח  ל שרים  המשנה  )"משרד  הממשלה"(גליל  הסוגיות  ש  52, ראש  בכלל  תעסוק 

ולפ ולגליל  לנגב  זיתוחהנוגעות  ממשלתיבשל  את  ם.  הפרי  תמדיניות  בכלללאומית לפיתוח   ,פריה 

שונה שמו  פת שהתקבלה,  המשך, בהחלטה נוסב  53בפרט.  הגלילנגב ותוך מתן דגש ייחודי לאזורי ה

שמו  ה נוספת הורחבה סמכותו של המשרד והחלטוב  54.ל"משרד לפיתוח הנגב והגליל"  של המשרד

זה   שינוי שמי 55ד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל".שר"מ-לשונה מ"המשרד לפיתוח הנגב והגליל" 

ההבהינו   קיימת  כעת,  שכן,  חשיבות  העל  הפרכרה  אזורי  לפיתוח  בצורך  ככלל  ממשלתית  יפריה 

לות  החלטות הממשלה שהתקבלו בהמשך, ובפעיגליל בפרט. שינוי מדיניות זה ניכר בולאו הנגב וה

 המשרד מיום החלטה זו כאמור. 

ממשלה   4.1.10 הנו  –  (07.01.2010יום  )מ  1198  מספרהחלטת  ליישום החלטה  י   געת  חודית יתוכנית 

מטרת החלטה זו הינה    56גליל.התושבים החדשים להתיישב בנגב ובניית  לעידוד עלייה לארץ, והפ

החלטה זו עברה    57בות לתושבים חדשים ביישובי הנגב והגליל.ידי מתן הט-חיזוק הנגב והגליל על

 
י עדיפות לאומית: בחינת כלים  כלים לעידוד התיישבות באזור –מחקר בנושא למידע ולניתוח כלכלי "ת ישראל, האגף דינמ 50

 (.21.12.2006) 44". עמ' כלים חדשים  קיימים והצעת
 (. 15.02.1998)מיום  3292(; החלטה 024.07.201דיפות לאומית" )מיום "אזורי ע  29-ל הממשלה הש  2228טה החל 51
 (.23.01.2005ם לפיתוח הנגב והגליל" )"הקמת ועדת שרי   30-ה של הממשלה 3107טה החל 52
 . שם 53
 (.04.07.07ליל" )הנגב והג  משרד לפיתוח-נה לראש הממשלה ל "שינוי שמו של משרד המש   31-של הממשלה ה 1881החלטה  54
והגליל' והתפטרות   וח הפריפריה, הנגבשם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ל'משרד לפית  "שינוי 34-של הממשלה ה  631טה החל 55

 (. 01.11.2015ר אריה מכלוף דרעי מתפקידו כשר הכלכלה" )הש
 (..201007.01" )ם לקליטה ביישובי הנגב והגליל "הכוונת עולי   32-ממשלה השל ה 1198החלטה  56
 שם.  57
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 דרועים( ממשריטריונים קבית לעידוד זכאי סיוע )בהתאם לקתוכנעל    תיקוף נוסף אשר בו הוחלט 

בנג להתיישב  והקליטה  ובגהעלייה  במב  עסקו  זו  בהחלטה  כן,  כמו  פריסת  ליל.  התקצוב,  קורות 

 ואזורי עדיפות לאומיים.  הוסייהאוכל

מספר  טת  החל 4.1.11 נקבעה    –  (17.09.2013)מיום    741ממשלה  לעידוד  ת במסגרתה  אסטרטגית  כנית 

עידוד בנייה חדשה ם  ש לאלף ש"ח    110עות הקצאת  זאת באמצ  58בנגב והגליל.  ישבותההתיזוק  וחי

 59. ים נטושים לשם הכשרתם למגורים מוזלבנים וחידוש מ

מספר   4.1.12 ממשלה  "  –(  15.04.2018)מיום    3740החלטת  על  להעצמהוחלט  ולפיתוח  תוכנית  ה 

ומטולה".  שלומי  שמונה,  קריית  להחלט  60היישובים  הממובהמשך  אזורים    קביעתעניין  בשלה  ת 

כבעלי   לאוויישובים  בשנים    טלהוח  61, מיתעדיפות  לחתכנ  2018-2022להפעיל  ולפיתוח  ית  יזוק 

י וחברתי,  : שיקום פיזמספר תחומים וביניהםה. תוכנית זו תעסוק בי ומטולקריית שמונה, שלומ

דמוגרפי שלפיתוח   מענקיתגבור  יזוק ההון האנושי,  ח פיתוח  בקידום  חיזושוביהיי  , תמיכה  ק  ם, 

 פעילות   תא  תיתנקוד  מנף ל  נועדה  זו  תוכנית  62.דעירים ועומעורבות חברתית של צ,  חוסן קהילתי

  וה מהו  זו  תוכנית.  לעיל  נבחרו  אשר  לתחומים  בהתאם  וזאת  הצפונית  בפריפריה   הממשלה  משרדי

  ך ימשו  אשר צמיחה למנוף הצפון הפיכת ועיקר בעיסוק הממשלתית האקטיבי אשר מדרגה קפיצת

 . חדשה  צעירה חיובית הגירה אליו

זורים כבעלי גדרת יישובים ואיין ההחלטה לענ  –(  15.04.2018ם  מיו)  3738ספר  החלטת ממשלה מ 4.1.13

לאומית. עדי הקריטריוני  63פות  נתקבלו  ההחלטה  ימ-שעל  םבמסגרת  הישובים  פיהם  דדו 

הקריטריוני תמצית  להלן  )םוהאזורים,   :1( הכללית;  המפה  הפריפר2(  מפת  ה(  )יתחברתיה   ;3  )

( המונח  הגדרת  ה עדכון  נקבעראשוניההגדרה  ב ת  ממשלה  לח הה  עד1993משנת    721טת  יפות  ( 

( ס4לאומי;  ליישובים  התייחסות  ויישוביי(  גדר  יישובים   ם מוכי  על  להכריז  הוחלט  מאוימים. 

הללו כישובים    םלפחות אחת מהקריטריוניים אשר סמוך למועד החלטת ממשלה זו עמדו בואזור

ות לאומית נעשה  רי עדיפ וזישובים כאעדיפות לאומית. הגדרת ישובים זו הגדרת ה  לים בעזוריוא

הכלכעמיד  למטרת ההתייעלות  חוק  של  בתנאיו  חדה  תקציבים  מופנים  שבמסגרתו  שים  לית 

ההחלטה להחלת החוק נעשתה הלכה למעשה לשם מימוש התכליות    64ריה.לפיתוח אזורי הפריפ

פריסת  א):  הבאות עידוד  באזורי  לוסיהאוכ(  האוכלוסייה  והגדלת  ישראל  במדינת  העדיפות יה 

מחוז הלאומית לבין  זורי העדיפות  צמצום פערים בין אלית ו( הגדלת הצמיחה הכלכב)  ;ומיתאלה

  ( ד)  ;ביטחוני של מדינת ישראל-החוסן האזרחי  חיזוק(  ג)  ;ד הפניםרפי מש-תל אביב, כהגדרתו על

 65. יתלאומות השיפור איכות החיים באזורי העדיפ

עדי  תטהחל  -(  25.11.2018)מיום    4302החלטת ממשלה מספר   4.1.14 בדבר קביעת אזורי  פות ממשלה 

כי היישובים אשר הוגדרו כיישובים   הוחלט  66השיכון. בינוי ואומית לעניין מתן הטבות בתחום הל

לאומיוזבא עדיפות  תכנון,   להטבות  עתה  יזכו  תר  הוצאות  על  השיכון  ממשרד  סבסוד    כדוגמת 

 
 (.01317.09.2טרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות" )"תוכנית אס 33-של הממשלה ה  417החלטה  58
 הפורטל (; מערכת2012) 2012במשרד לשנת דין וחשבון של הממונה על יישום חוש המידע לפיתוח הגנב והגליל   המשרד; שם 59

. ורטל לחקלאות טבע וסביבההפישבות בנגב ובגליל", יזוק ההתי"אושרה התוכנית לעידוד וח  יבהלחקלאות טבע וסב
 . 13-11(, עמודים 02.09.20013)

 (..04.201815היישובים קריית שמונה, שלומי ומטולה" )כנית להעצמה ולפיתוח "תו  34-ל הממשלה הש  3740החלטה  60
  4302טה (; החל15.04.2018יון" )המשך ד – ואזורים כבעלי עדיפות לאומית "הגדרת יישובים  34-של הממשלה ה 3738החלטה  61

 (.25.11.2018ון" )תחום הבינוי והשיכת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות ב"קביע 34-של הממשלה ה
 .06, לעיל ה"ש 34-של הממשלה ה 3740החלטה  62
 .61, לעיל ה"ש 34-של הממשלה ה 3738החלטה  63
 . 2009-(, תשס"ט2010-ו 0920וכנית הכלכלית לשנים ליישום התיעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה חוק ההתי 64
 .16, לעיל ה"ש 34-של הממשלה ה 3738לטה הח 65
כאזור עדיפות לאומית  "הכרזה על הפריפריה   31-של הממשלה ה  3960 .; החלטה6-3-ו 1פסקה , 67, לעיל ה"ש  שם 66
(24.08.2008 .) 
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, אשר  ם קידום מספר מטרותלש תוזא יישובבעיר או ב בנושא הבינוי והשיכון ניהול ופיקוח, וחיתפ

הגירה חיובית לישובים;  עידוד  (  2ובראשם הגליל והנגב; )הגאוגרפית  ( חיזוק הפריפריה  1)  :יקרןע

בנייהיע(  3) קבלת    67ועוד.  דוד  הצעה  זו  ה  החלטלאחר  הבריאות  שר    בתיקון   68.לתיקונההביא 

עדכון ההטבות הממשלה ו  י ון והבינועל שינוי קביעת אזורי עדיפות לאומית בתחום השיכ  חלטהו

 69בנושא. 

 

 הצעות חוק 4.1.18

לה את "הצעת  הממש  פרסמה  27.02.2007-ב  -  2007-"זהתשס,  לאומית  עדיפות  אזורי  חוק  הצעת 4.1.19

לקבוע סמכות  לה הלממשבהצעה נקבע כי    70". 2007-אזורי עדיפות לאומית, התשס"זחוק קביעת  

יים שבהם שמעותמספר שיקולים, אשר המת לאור אזת לאומי ושמקום מסוים יהווה כאזור עדיפו

  יזורהסמכות לקבוע אעומדת לממשלת ישראל , למעשה כך 71.רפי, בטחוניהינם המצב כלכלי, דמוג

 ותקבלתמ,  בנושא  הממשלה  החלטות  יתר.  היק הטבות בהתאם להחלטותיעדיפות לאומיים ולהענ

רב  מדיניות בתוכניות    תילהתווי  םי זו ומשמש  בהצעה  עלו  אשר  והנושאים  העיסוק  סמך  על  ברובן

 תיות והצעות חוק. שנ

כנית מחיר  ו מענק מקום לרכישת דירה בפריפריה, לזכאים לרכישת דירה בתות הטב״הצעת חוק  4.1.20

  לתת  יאה  וזחוק  הצעת  של    המטרת  –   ״2021–כנית פועלת בעירם, התשפ"אוהתלמשתכן שאין  

, משתכןצאו זכאים לפי תכנית מחיר למנ שבפריפריה  לחסרי דיור    "המענק החדש"(  –)להלן    מענה

בעבר, המדינה העניקה "מענק מקום" לזוגות צעירים וזאת    72. רםאולם תכנית זו אינה פועלת בעי

 2011, הוחזר בשנת  2003תופעת יוקר הדיור. מענק זה בוטל לראשונה בשנת  שם התמודדות עם  ל

בשנת   בשנית  הופסק  צמ  73. 2013ולבסוף  לשם  כן,  מצוקתכמו  את    הדיור  צום  הממשלה  יזמה 

הטבות בתחום    ,שנקבעו  ומדים בקריטריוניםהעלמשתכן" המציעה לזוגות צעירים    "מחירתוכנית  

אולם, דירה.  לעי  רכישת  שצוין  היכולת    ל,כפי  חוסר  היישובים.  בכל  פועלת  אינה  זו  תוכנית 

וכן  צע  גותוזאצל    תהכלכלי ה כלכלית  עיפגרמים לוגחוסר בתמיכה כלכלית מצד המדינה,  הירים 

התושבי  וחברתית ובער  םאצל  בפריפריה ים  נכ  ביישובים  בתוכשאינם  ערים ללים  הדיור.  נית 

מקומות אלו אף  במתן הטבות דיור -בים ואישלילית של תוש  ויישובים אלו גם כך סובלים מהגירה

 . מוסיף על כך

החוק  ע  צוה  ר האמובעקבות   )בהצעת  אלו  בערים  ככי  עהמוגדרים  לאזורי  שלא  (  תימאודיפות 

. המענק ן"המחיר למשתכ"נק  עמשתכן, יינתן המענק החדש בגובה  יר למפעולת בהן תוכנית המח

לבו או  צעירים  לזוגות  יינתן  העומדים  החדש  ע"יב דדים  שנקבעו  השיכון  קריטריונים   משרד 

בהמשך(ו) הה.  יפורטו  של  באזורים    לתת  הינהצעה  תכליתה  להשתקע  צעירים  לזוגות  תמריץ 

 
 משרד ראש הממשלהשיכון" הטבות בתחום הבינוי וה  עניין מתן"קביעת אזורי עדיפות לאומית ל מזכירות הממשלה:   67
(13.06.2016 .) 

dfco.il/images/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%201527.phttps://www.mekler.   
תיקון החלטת  –י השיכון ות בתחום הבינובלעניין מתן הטת אזורי עדיפות לאומית "קביע 35-של הממשלה ה  663החלטה  68

 (. 22.12.2020ממשלה" )
חודית לדירות יד שנייה בפריפריה"  הביא הערב לאישור הממשלה תוכנית מענקים ייוהשיכון "השר ליצמן   משרד הבינוי 69

ך שיותר ישובים יכללו בהטבות אוזרי עדיפות לאומית, כי בקביעת בתיקון הוחלט על שינו – (22.12.2020)הודעת דוברות 
 ה בנושא. הטבות הממשל נו אתהמוענקות בתחום השיכון והבינוי ובנוסף עדכ

 . 2007-תשס"ז, הזורי עדיפות לאומיתאהצעת חוק  70
h&lawitemidionssearces/LawBill.aspx?t=lawsuggest://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Paghttps

=240235   
 . ציונית ון לאסטרטגיההמכ. (2009סקירת המצב הקיים". )אוגוסט  –אומית עמי, א'. "אזורי עדיפות ל-בן 71
זכאים לרכישת דירה בתוכנית מחיר למשתכן שאין התוכנית  מענק מקום לרכישת דירה בפריפריה, ל הטבות"הצעת חוק  72
 .  "2021–ועלת בעירם, התשפ"אפ
 . 2-3בעמ'  27ש בר להצעת החוק, לעיל ה" דברי ההס 73

https://www.mekler.co.il/images/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%201527.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=240235
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=240235
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=240235
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=240235
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=240235
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כה בעזאמוגדרים  לאומייםורים  עדיפות  הסיבהין  שא  לי  את  תוכנית  ם  בדמות  בדיור  המחיר  וע 

   74בחוק. בהתאם להתניות וזאת למשתכן,

הת זו  חוק  רא  להקבהצעת  וזבקריאה  לדיון  שנית  עלתה  לא  אך  אישונה  בשל  ועדה -את  קביעת 

מקום    קנאת מאפייני המענק החדש, הקריטריונים לו והשוואתו למעיגה  המצ  להן טבלהמטפלת.  

 : ומענק מחיר למשתכן

 

 

 

 

 עוסקת  החוק  הצעת  –  ״2005-התשס"ה  קה(,חקי  הצעת חוק ״עידוד ההתיישבות בגליל )תיקוני 4.1.21

באמצעו  האמור  העידוד  75. בגליל  ההתיישבות  ודדילע  ייםכלכל  במהלכים   חוקתיקון    ת יעשה 

 מו רי הגליל. כדירה באזו  לאדם שרכש  ₪   30,000בגובה    מענקשם יקבע כי יינתן    76, לדיור  ותהלווא

ייהנו עין באזור הגליל  רקי מקרוכשתיקון זה    במסגרת  77. מיסוי מקרקעין   חוקכן, מוצע לתקן את  

של   ת  50%מהנחה  מס  בעת  תינתן    78כישה. רהשלום  להטבות  ההזכאות  בהגדרת  לאלו  עומדים 

בחוק   לדיור התשנ"בואוהלו"זכאי"  נ1992-ת  עידוד  מתן  לשם  נועדה  זו  חוק  הצעת  לזוגות .  וסף 

יתר ובכך  בגליל  ביתם  את  שיקבעו  מנת  על  הגלצעירים  ההתיישבות  לפיתוח  החוק  יל.  מו  הצעת 

טרומ  דיוןל  ההגיע )קריאה  במליאה  לק   אלאך  ית(  מוקדם  הכנה  לקראת  לוועדה  ריאה  הופנתה 

 79אשונה. ר

-, התשפ"ב(פריפריהדפת מועמדים תושבי  הע  –ויים( )תיקון  ה )מינשירות המדינ"הצעת חוק   4.1.22

ות  ם האוכלוסילשם קידומשרות השירות הציבורי וזאת  מבקשת לנצל את  החוק  הצעת    –  "2022

ה  הצעת חוק נועד   80ת אלו.ורבקבלתם לעבודה למשבמתן עדיפות לתושבים המקומיים  ת  יומקומה

בכירות בשירות מספר רב של עובדי משרות  כי    נמצאהעוסק במצוקת התעסוקה.  ער  ת על פלענו

תהפ  שעיסוקםהציבורי   במגוון  עוסיזי  החיים  מתוך  אינ  בפריפריהק  חומי  באים    י יישובם 

מיהפריפריה אלא  חוק    ם. עמידים  שובי,  לי הצעת  ומינוי  נועדה  באיוש  קלה  העדפה  ושאי  נ צירת 

חיבור   וזאת ליצירתפות(  מדים בתנאים ההשתתפריפריה )העושובי המתוך תמשרה בכירים אלו  

הצעה זו כעת הונחה על    האנושי בישובים אלו.חיזוק ההון  פיזי של התושבים לרשויות וכן  -אנושי

 81דם בעניינה. קן מות לקראת דיושולחנה של הכנס

 תוכניות מתאר ארציות 4.1.23

א מתאר  התכנוני  מהווה    35תמ"א    –  "(35מ"א  )"ת  35רצית  תוכנית  המסמך  של  את  המרכזי 

תה  שרדית אשר מטרתוכנית בין מ  ינהה  35תמ"א    82. הקרובים  , ולמשך שני העשוריםוםכיישראל  

 
קום רכישת דירה  הטבות מענק מ"עת חוק ; הצ51, לעיל ה"ש 3292; החלטה  51, לעיל ה"ש  29-של הממשלה ה 2228החלטה   74

 .72, לעיל ה"ש "בפריפריה
 . 2005-ס"ההצעת חוק לעידוד ההתיישבות בגליל )תיקוני חקיקה(, התש 75
 . 1992-ר, התשנ"בחוק הלוואות לדיו  76
 . 6319-קעין )שבח ורכישה(, התשכ"גחוק מיסוי מקר 77
 . 57ל ה"ש  יקוני חקיקה(, לעי הצעת חוק לעידוד ההתיישבות בגליל )ת 78
 . 57לעיל ה"ש  לעידוד ההתיישבות בגליל )תיקוני חקיקה(,  הצעת חוק 79
 . 2022-פ"ב, התש(ריהפריפדפת מועמדים תושבי הע  –ויים( )תיקון מיננה )הצעת חוק שירות המדי 80
, 2022-"ב , התשפ (פריפריהדפת מועמדים תושבי הע –ויים( )תיקון  מיננה )י הצעת חוק שירות המד, ה הלאומייקמאגר החק 81

 . (07.02.2022הכנסת )
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_618994.docx 

 (.15.11.2021) ושימור ה, לפיתוחתכנית מתאר ארצית משולבת לבניי  – 35אודות תמ"א תכנון מנהל ה 82

 סטטוס  בה שווי ההט קריטריונים לקבלה  נק/פרמטר עמ
 מוקפא Y T מענק מקום

 פעיל  X Z מחיר למשתכן 

 טרם פעילות  –מוצע לחקיקה  Y Z חדש  מענק
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ממשלתי  יעדיהכוונת   הבני  תמדיניות  איבנושא  של  והשימור  הפיתוח    ים המטרופוליטני   רבעתה, 

ובאר-)חיפה, תל  בישראל ירושלים  בשנת    83.(שבע-אביב,  על  0020תוכנית זו פורסמה  יד  -ואושרה 

של הנגב    יםהייחודי  פיתוחהוה  יושם דגש על היבטי הבניהכן, בתוכנית    מוכ  .2005נת  הממשלה בש

פרטני  הובמרכזה     ,והגליל תכנון  בנלוצע  משיכהמדיניות  ומוקדי  הלאופבהתאם    ייה  אזור  י 

   84'(. )כלכלה, הון אנושי, תשתיות, עסקים, משאבי טבע וכו

 

 פעולות משרדי הממשלה  4.1.24

חינת הכלים תחומי לב-ינוי על עריכת מחקר מקיף ורבהחליט משרד השיכון והב 2006הלך שנת מב

באזורי עדלעידוד התי ב  עולה ר  המחק  ממצאימתוך    85יפות לאומית. ישבות  תקופות של כי מלבד 

ה )מוניעלייה  הבת  הו  50-שנות  שנות  הפריפריה  90-בראשית  אוכלוסיית  בצורה  (  גדלה  לא 

  כמו כן, המחקר   86למחוז המרכז.  הגירה שלילית ממחוזות הצפון והדרום  הואף ישנ  ,משמעותית 

בישראל  מעלה הקיימים  הכלים  התיישבו   כי  בפריפריה  לעידוד  עידוד  ב  בעיקר  מתמקדיםת 

חלק מכלים אלו    כי"  המחקרבהמשך לכך, עולה מן  ה.  ורותחבות מס  חינוך, הטב  סוקה, דיור,תע

קו ביצירת  כך, חלק מכלים אלו אשר עס  87ת מטרתם". אינם משיגים אמיושמים ביעילות ו  אינם

ליצור   יםמצליח  אינם  רבדיו  הטבות  מתןוהוזלת מחירי הדיור    ניסיונותדשים,  מוקדי תעסוקה ח

ו  ףמנו כי  מצ  מחקרמנגד, התיישבותי.  מוקד משיכה הצמיחה  בעלי השפעה    ינםההכלים אשר  א 

הג משיכת  על  בפריפרמובהקת  העירוניים  ליישובים  )םה  יהירה    פעולה הסמכויות    גדלתה(  1: 

על  המקומית  לרשות  בנושא בערים  השינויים  ה-וביצוע  לאור  השטח  יכרותןידן  צורכי  (  2)  88; עם 

חיבור תשתיות  –חבורה ת( 3)זל; במחיר מו ת דירהישירי הדיור וסיוע ברכחמהוזלת  –סיוע בדיור 

;  הינה ללא תשלום(  6של כביש  לצפון )נסיעה בחלקו הדרומי    מרכזמה  6רכבת, מחיר מוזל בכביש  

סיוע4) וב  (  ייחודיים  –רבות  בתחינוך  ספר  בתי  הקמת  למורים,  שכר  והשכלה תוספת  מכללות   , 

 89גוון הטבות שונות. וד מ, וע( הטבות מס5גבוהה; )

ישנו משקל  הרחב של ההטבות הניתנות    ןמשקי הבית, למספרור רוב  י עבנן כמסקנות המחקר הי

האם   בהחלטה  מרב  המר לעבור  הפריפריה.  ערי  ערי  או  ליישובי  אשר  כז  ההטבות  כי  נמצא  כך 

בתחומי והאקד  ניתנות  החינוך  היהתחבורה,  והדימוי  המשמעושימיה  הגורמים  הינם  תיים  ובי 

 90הנגב והגליל.ובדגש על  ות לאומיתעדיפורי עודד התיישבות באזביותר המצליחים ל

 

 

 

 
e/departments/general/tama_35.gov.il/hhttps://www   

", לעיל ה"ש  : בחינת כלים קיימים והצעת כלים חדשים התיישבות באזורי עדיפות לאומיתכלים לעידוד  –בנושא  מחקר" 83
 .44-42עמודים  ,50

 שם.  84
 . 2006, דצמבר  י והשיכוןנודוח מסכם, מוגש למשרד הבי –זורי עדיפות לאומית אכלים לעידוד התיישבות בעצים, צנובר יו  85
 (.5.11.20070) מוגש לוועדת הכלכלה –ים לעידוד בנייה בפריפריה ניתוח שוק הדיור וכלהכנסת מרכז המחקר והמידע:  86
 .50"ש עדיפות לאומית, לעיל ה  ות באזוריכלים לעידוד התיישב  87
 מתן .אלו בערים המתגוררים ביםמהתוש עברה  מניסיון  לקחים והפקת ידע, משאבים, סמכויות יותר יש המקומיות לרשויות 88

 . חדשה חיובית להגירה וגורמים הנדרשים השינויים את העושים אלו םה לידיהם החדשות והסמכויות הכלים
 שם.  89
החלטה   (;08.03.2009פאה בצפת" )ויעת מיקום בית הספר החמישי לר "קב  31-של הממשלה ה 5414; החלטה 124שם, עמ'  90

של    3719החלטה (; 15.07.2010ספר לרפואה בצפת: הקמת המתחם הזמני ומתחם הקבע" )"בית ה 32-של הממשלה ה  2090
 (. 18.09.2011ון" )תי חולים בצפשדרוג אמצעי הוראה בב"הפקולטה לרפואה בצפת:  32-הממשלה ה

https://www.gov.il/he/departments/general/tama_35
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 0202לדו"ח המבקר לשנת וסקירה השוואתית  0172ה לשנת קר המדינ"ח מבדו .4.2

ת  ניההתעסקות הפרט  שלהדו״ח רלוונטי לעניינו ב.  2017קר המדינה לשנת  רה של דו"ח מבלהלן תוצג סקי

  ות ולחיזוקה".יישבההת ידודת האסטרטגית לעוהפעלתה של התוכני בושהבגי כשלים" -של המבקר ב

ושה והפעלתה של התוכנית  מדינה בנושא: "כשלים בגיבקר הח מב"פורסם דו 16/05/2017-ב - רקע 4.2.1

לעה ולחיזוקה".אסטרטגית  ההתיישבות  זה  "דו  91ידוד  שקי  4-כ  ניתןח  לאחר  ועדת   הבלשנים 

.  שלהת ממהחלטקיבלה תוקף של  ש  741את החלטה  בממשלה    ט הדיור(ייני דיור )קבינהשרים לענ

הקמת   עניינה  וחיזההחלטה  לעידוד  אסטרטגית  ההתיישבותתוכנית  זו  החלט  92. בפריפריה  וק  ה 

בנושא   בסיוע הממשלתי  של תושבים  ישבות הקיימת, קידום התיישבות קבע  ההתי  חיזוקעסקה 

דוהי  וכןחדשים   התקצוב.  את"בטי  בחן  המבקר  עבו  ח  המטה  סדרי  התוכנית דת   לגיבוש 

 הבינוי   . הבדיקה נעשתה במשרדלפועל, ואת הוצאתה  741ה  לטתה בהחותווי שההאסטרטגית, כפ

רשות לפיתוח הגליל, במשרד ראש  , ברשות לפיתוח הנגב, בח הנגב והגליל, במשרד לפיתווהשיכון

ב ובחטהממשלה,  הממשלה  המזכירות  של  להתיישבות  בדיקותיבה  הציונית.  השלמה   הסתדרות 

להלן סקירת ממצאיו,    טיסטיקה ובמשרד המשפטים.סטית להמרכז  ר, בלשכהשרד האוצנעשו במ

 מסקנותיו של הדו"ח. המלצותיו ו

, 741חלטה  ליקויים בהגשת הצעת ה( נמצאו  1)  :לעינינו   יםהדו"ח הרלוונטי  יקריים שלממצאיו הע 4.2.2

ובפרסומ בה  )בדיון  נמצאו  2ה;  האסטרטגבייש  כשלים(  התוכנית  )יתום  יישום (  2.1:    השתהות 

האסטרטגית  הקל  געבנו  741החלטה   התוכנית  של  הניהול  גופי  ההתיישב  שהםמת  ות מנהלת 

נציגים  מונלא  (  2.2)  י;ועוהצוות המקצ   ת דבר אשר הביא להזרמ  ,למנהלת ההתיישבותקבועים  ו 

הממשלההחמתוקף    םכספי זאת  מבוקר  לאבאופן    ,לטת  ש.  ותקיןהסיבה  סדור  ניהול  היה    ;לא 

ש(  2.3) הגבוה  לקבוצות  "הסיוע  הארץ    שבותהתייהוקצה  במרכז  מבוססים  ביישובים  הפועלות 

במעמד   מצב-חברתיומצויים  וגבוה  בינוני  ממשלתייכלכלי  תקציבים  כי  עשיע,  של  בהיקף  רות  ם 

בפריפריה ת  חיזוק ההתיישבו  -  741"ח לא חולקו בהלימה למטרה המרכזית של החלטה  מיליוני ש

   93חברתית של המדינה". הגאוגרפית וה

השנאמכפי    –  הדו"ח  קנותסמ 4.2.3 לעיל,  הסיוע  םממצאיר  מתקציבי  ניכר  חלק  כי  דו שנוע  העלו 

באזורים  ל התיישבות  שימשקבוצות  פיתוחם,  לשם  בק  ומוחלשים  התיילתמיכה  שבות  בוצות 

זה אינו מ במרכז הארץ. סדר עדיפויות  סדרי העדיפויות שקבעו  ותיישב עם המדיניות  מבוססות 

או ערים באוזרי הפריפריה. עדיפות אשר    ביםושיי   של  יפות לתקצובהנותנים עד  משלות ישראלמ

 אלו מטרתם סדרי העדיפות    741.94  להחלטהממשלה קודמות אשר שימוש בסיס  הוכרה בהחלטות  

והגליל   הנגב  אל  עידוד  לשםחיזוק  לאזורים  חדשה  חיובית  למעשה,הגירה  הלכה  כך,  תקצוב   ו. 

 אחרים.   םיקטיוב פרתקצו, הופנה לוצבוהשביעדים  הדירה זו ולעמועד לשרת מטיאשר 

 

 

 

 

 

 
 (.2017) לחיזוקהבגיבושה של התוכנית האסטרטגית לעידוד ההתיישבות ו  משרד הבינוי והשיכון: כשלים המבקר המדינ 91
 . 58, לעיל ה"ש 33-של הממשלה ה  741החלטה  92
 . 5-6עמ' , 86, לעיל ה"ש  הדיור וכלים לעידוד בנייה בפריפריהניתוח שוק  93
 . 58ה"ש  , לעיל33-של הממשלה ה  741החלטה  94
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  – 2020דו"ח מבקר המדינה לשנת  .4.3

דו  04/05/2020-ב 4.3.1 מבקר  "פורסם  המשרד  עניין  בהמדינה  ח  בפעילות  הפריפריה, היבטים  לפיתוח 

והגליל  ,והגליל  הנגב הנגב  לפיתוח  ליקויים"בדו  95. והרשויות  נמצאו  ושל    ח  המשרד  ת  פעילושל 

 :  ויותהרש

במימושל - הרשו   יקויים  הרשויות  יותיעדי  בחוקי  שנקבעו  כפי  והגליל  הנגב    -  לפיתוח 

ה אחר שנה  אינם יושמו שנמיושמים ואלו  ים להיותאשר נדרשיעדים משימתיים  החוק קבע שורת

 ד ידי המשר-על

הפרויק - וביצוע  בפעילות  התמקדות  הגחוסר  לפיתוח  הרשות  של  נדרשים  לילטים   אשר 

  96. מתקיים מחוץ לשטחים אלוועל ובפ ת החוקרישופי ד-עלשטחו של הגליל יים בלהתק

חוסר הסדרה וחוסר    -  יות אל מול מעורבות המשרדפערי איזון בשמירת עצמאות הרשו -

בי מלאים  הסנכרון  לבין  המשרד  בין  בעבודה  הגומלין  והרשוחסי  הנגב  לפיתוח  לפיתוח  רשות  ת 

 .הגליל

ש - בפערי  הרשויותימוש  מי  -  המקומיות  תקציב  אינו  כנדרש  התקציב  הואינושם  ולך  ו 

 .במלואו למקורות אליו ייועד מלכתחילה

  97פיקוח ובקרה.  ,י משרהמכרזים, איוש נושא - דייםליקויים פנים משר -

-תוכניות רבמימושם של פרויקטים משרדיים ומערכתיים,  את  מעכבים    של המשרדליקויים אלו  

  98וקי הרשויות. גדרים בחויות המוום יעדי הרששנתיות וייש

ויות,  התגלו ליקויים בדרך העבודה של המשרד ושל הרש  (1  –  2020  המדינהבקר  דו"ח מ  נותמסק 4.3.2

, שאף הביא לידי פגיעה בפעילותן מאות הרשויות לבין תלותן במשרדבין עצאיזון  שעיקרם חוסר  

ויקטים  ות בפרהרשוי  בהשתתפותמים  סחהתגלו    (2  ;פקים שונים תקשרויותיהן עם סהשוטפת ובה

כי(  3יוזם;  שהמשרד   בפברואר  מועעד    נמצא  הביקורת  סיום  אינן    2018ד  לפיתוח  הרשויות 

ם כלכליים בחוקי  שור ליוזמות, לתוכניות ולמפעליבכל הקמידע    חקרים ואינן מספקותמבצעות מ

 . הרשויות לפיתוח

שני  ,  לסיכום   ההתיישבות   בנושאי   הממשלה  החלטות  ושימבמ  פעריםמעלים    חות"הדומסקנותיהם של 

תבנושא  הממשלה  תיוינ מד  וביישום  ,הפיתוחו תכופות  לעיתים  כי  נמצא  הדוחות  בשני  כן,  כמו  קציבי . 

וכן כי  ,  וכניות הרב שנתיות ועל פי התרד  פי המדיניות של המש-הלכה למעשה עלים  מתועל  הרשויות אינם

 . הרשויות של  הפעולה יבדרכ  ליקוייםקיימים 

לפתובכ ובכדי  לעיל,  עמדנו  עליהם  הפערים  את  לצמצם  את  די  תוייימת,  הקה  עיהבר  קק"ל  כנית  זמה 

הפריפריה,   בתחומי  רבים  משיכה  מוקדי  ליצור  למען  שתכליתה  המשיכוזאת  כת  של  חיובית    1.5גירה 

רעיון עידוד  על  ג השפעתה  תוצ  ןכת זו וג סקירה מרחיבה של תוכניתוצ  להלןשבים לאזורים אלו.  ותמיליון  

 ההתיישבות הצעירה בנגב ובגליל.

 

 

 
 .(2020) ילהפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגל היבטים בפעילות המשרד לפיתוח מבקר המדינה 95
  יהבתוכניות הרשות מטרות קידום לטובת יועדו ואינם ליל הג  באזור התקיימו אינם אשר, הרשות במימון פעילויות התקיימו 96

 .שנתיות הרב
 )בהתאמה(.  40-56-ו 21-22; 61; 9; 8שם, עמ'  97
 . 54"ש ; חוק הרשות לפיתוח הגליל, לעיל ה44גב, לעיל ה"ש  נ ; חוק הרשות לפיתוח ה57, עמ' שם 98
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 2040תוכנית קק"ל  .4.4

ומטרותחזו  רקע, .4.4.1 קק"ל    –  ן  הבוחנת    2040תוכנית  תוכנית  את  הינה  טווח  ארוכת  בראייה 

זאת    אלו.   של יתרונות  םה ופועלת להעצמתהתעשייה ומוקדי המשיכ   אל בהיבטישל ישריתרונותיה  

התוכנית שמה   יכה והתיישבות חדשה.לשם יצירת מוקדי מש  הבפריפרי  והןרץ  הן ברחבי האהנעשה  

זיים שיתוארו  מיחה באמצעות התמקדות בארבעה צירים מרכיל למנוע צוהגלנגב  דגש על הפיכת ה

מיליון תושבים חדשים אשר יביאו   1.5-ם ליישב בנגב והגליל כועדיכנית זו, מי במסגרת תו  99בהמשך.

 ובים.   רים הקרני העשוית הינו בשכלי. משך התוכנוי דמוגרפי וכלעימם שינ

  –  תעסוקה מתקדמת וחדשנית(  2ת; )פיתוח קרקעוו  רהכשה   –  התיישבות(  1)  –  ארבעת הצירים .4.4.2

מר יזמוהקמת  )כזי  ידע;  עתירות  ותעשיות  וקהילה(  3ת  העתיד;    –  חינוך  בדור  יהדות (  4)השקעה 

 100עידוד השקעה ועליה. – התפוצות

הקשורים לארבעת  םידי ביצוע פרויקטי-על התיישבות בנגב ובגליל פעל לעידודהתוכנית ת –וע ביצ .4.4.3

צוע תוכנית רבת ממדים זו  ירת הידע  בנגב ובגליל. לטובת ביתחום התעשייה עת  יזוקכן חהצירים ו

ב "מנהלת  הוקמה  ה2040קק"ל  הוצאת  תפקידה  אשר  כן,"  כמו  לפועל.  מתפקידי   תוכנית   ה אחד 

 101פים שונים וביניהם ממשלת ישראל. ופי פעולה בנושא עם גווכנית ושיתו תיאום התהינ העיקריים

ה .4.4.4 פעולות  והממשלניתוח  בה  והתייחסות    –  נושאמשרד  החיפוש  פעולות  כל  כה,  הממשלתית  עד 

כנית  אינן מכירות במימוש תוה ממשלות ישראל עדיין  ס. ככל הנראה חרהעלת  2040לתוכנית קק"ל  

תוכן   נמצא  לא  )החחקיזו.  כלל  ממשלה,קתי  רא  לטות  וחקיקה  חוק  מתן הצעות  ייעודו  אשר  שית( 

תכ ו/או  זו  להחלטה  מדיניות  תוכננון  תוקף  התווית  ו/או  הממשלה  משרדי  של  שנתית  רב  ית 

  102לתית לשם יישום תוכנית זו. ממש

 

 

 קנות סמ .4.5

י  בות  עידוד ההתיישל  מתן דגש ע, תוך  קידום, פיתוח ועידוד הפריפריה  בנושאו רבות  שראל פעלממשלות 

התווית   תןמטר  אשר  החלטות  שורה שלאמצעות  ב   ממשלה התבצעהזו של הפעילות  גליל.  נגב והבאזורי ה

המדיניות,   של  אוצבאמצעות  לפועל  שנתיוהתוכניות  ה  שהתקבלו,הרב  מתארכנתו  באמצעותו  ת   יות 

 של החלטות הממשלה.  לשם מימושןשנקבעו ות ארצי

ההתיישבו לעידוד  נוסף  מגיבת  נדבך  מתופריפריה  כאמור  החוקך  ע  בנושא    ומועלות לו  הועאשר    הצעות 

שלה פרלמנטרית סדירה. נמצא כי חלק מהחלטות הממ  חקיקהדי  י-על  ,ונמצאות בשלבי חקיקה שונים וכן 

בלו החלטות אשר התק   ספר. מלעיתים תכופות  הגשים את מטרתןלחות  מצליאשר התקבלו לאורך השנים  

נוספות   ידוקודמו באמצעות החלטות ממשלה  בתוכניות)על  ונכללות  הרב    י הממשלות הבאות( מיושמות 

 
 (. 04.09.2019. )תר קק"ל לצעיריםא". 2040קרן קיימת לישראל החטיבה לחינוך וקהילה "תוכנית ישראל  99

https://greenwin.kkl.org.il/aboutus/projects/israel-2040 / 
 שם.  100
 שם.  101
  לתהליך   אלו  את  םו לרת  מנת-על  ומשרדיה  ישראל  ממשלות  עם  התוכנית  אוםילת  פועלת  הקרן  כי  עולה   ל" קק  לש   מדבריה  102

,  סייהאוכלו  הנעת  –  ממשלתית  תמיכה  ללא  שכזה  פרויקט  להניע  עצמאי  כגוף  יכולה  אינה  הקרןו  היות,  זאת.  התוכנית  מימוש
, הפרויקט  מן  העולים  יםרהרגולטו  הנשואים  בשל  עולה  לתיממש   ושיתוף  בהתערבות  רךהצו ,  כן  וכמ'.  וכו  משיכה  מוקדי  בניית
  העביר ל  למעשה  כההל  נדרש  התוכנית  ליישום,  כן  כמו.  בשטח  שימוש  ייעוד  ותכוניות  יהבני  התירי,  הרשויות  של  בעירוב  ךהצור

  משרדי ,  תבריאו  שירותי  –  המדינה  מצד  ערכותהי   מצריך  ולכן  בתיהם  את  ולעזוב  ילובגל   בנגב  להתגורר  תושבים  כמיליון
 .ועוד תעבורה תשתיות היבטי, מיםו חשמל תשתיות, ממשלה
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ישנן החלטו  103שנתיות.  כ  משלהת המאולם,  גם  וקידום ההתיישבות, שלא  אשר  בעידוד  קודמו  ן עוסקות 

 104יושמו. אות וכתוצאה מכך לא ידי הממשלות הב-ועודכנו על

כן לנושא    רד הממשלתימשתו הבהיו  שרד לפיתוח הפריפריה, הגנב והגלילהמכי הקמת    ר לכול,רוב  ,כמו 

רגולטורי מנוף  הנושא  מהווה  והעלאת  הממשלה  מדיניות  הילסד  למימוש  והפרלמנטרי.ר  הציבורי   105ום 

רבות ומשקיע   פועל  הגירה  המשרד  רבים לצורך  ולמיתון    ,אומיתאזורי העדיפות הלאל  חיובית  מאמצים 

ההגירומ השלילייגור  המשרד,    תה  של  אלו  פעולות  למרות  הניישול  הרצוןמהם.  בהתיישבות ב  והגליל  גב 

ותוכניות הממשלה   בא לידי ביטוי  אינו  עילטו לאשר פורהשונות    בתוכניות הממשלה  שהוגדרכפי    צעירה

ות  ר פעילויכן, עיק  על.  תעותימשמ  יוביתדד הגירה חעד כה לעו  מצליחים  אינם  הראשית  הבשילוב החקיק

הגדיהממשלה   וקבעו את הבנושא אשר במהלך השנים  ברו  ובגליל    בגנבירה  עידוד ההתיישבות הצעצורך 

 (.  " הקונפליקט: "הלכה למעשה )ראו שם זאתולייטח, לידי ביטוי בש זאתאינם מצליחים להביא 

 

הלעניין   צעירהעידוד  ה  –  תיישבות  והחוקהחלטות  הקיימממשלה  אינים  בנושא    קפימס  יםוסקע  םים 

וכן  פרט זה  תוכני  מתוך  גם  כמרכזי  עולה  אינו  פעילונהנושא  עיקר  את  ממקד  המשרד  המשרד.  תו  יות 

הא עזיבת  פיחות  לצורך  השונות  שלילית(,    סייהוכלוותוכניותיו  הגירה  )צמצום  ,  התיירות  עידודמקומית 

אך   106רה,ת צעיהתיישבו  שא עידודלתיות בנו לטות ממשאכן ישנן הח, נציין כי  זאת  עם.  והתעשייה  רסחהמ

הפר בתוכניות  מיושמת  איננן  אלה  הטהחלטות  בתוכניות  מכך,  יוצא  וכפועל  המשרד  של  של ניות  פעולה 

 .הרשויות לפיתוח הנגב והגליל

נמצאגדמנ החוק    כי  ,,  בפריפריההצעות  בהתיישבות  על    ,העוסקות  דגש  ההתיישבות  שמות    גב בנעידוד 

באוכלוסיי  והשתקעותוהגליל   צעירה  זאת,  ה  ל  דיי-עלהן.  יובילו  אשר  הטבות  ומתן  סיוע  הגירה עידוד, 

ליח ותתרום  לאזור  )הצעירה  ובית  הקיימת  האוכלוסייה  עדיפוהשתקעות  באזורי  לאוהמבוגרת(    ם. ומיית 

ב החוקהאמור  להע,  הצעות  בפועל  מ  ניק נועד  זאת כלכליות-משלתיותהטבות  ראיה    .  כי מתוך    עתידית 

הנגב  יה,  רהפריפחברתי והגירתי אל עבר  ,  ירת מנוף פיתוחיציל  כלכלי-ברתי עזר הח-כליו יהיו  ההטבות אל

  והגליל.

גישה כלפי הסוגיה שהוצעה.  על ה עשה  ראוי לציין שהצעות החוק )גם אם אינן עוברות( משפיעות הלכה למ

 דיים שיבוצעו. לכים עתיהחלטות ומה עה בפועל עלת יש בפעמים רבות השפכלומר, להצעת חוק שמוגש

 

 הלתוכנית  ממשלתי  תוקף  עד עתה  נתנו  אינן  ישראל  ממשלות  כי  נראה,  נעשה  אשר  רחקלמ  בהתאםף,  סולב

  הצעירה   ההתיישבות  בעידוד  הצורך  את  הן  דדחל  מצליחה  כי  נראה  אשר  תוכנית (.  2040"ל )קק"ל  קק  של

   פרט.ההתיישבות הצעירה בנגב ובגליל ב  בעידוד והן בכלל

 

 

 פסיקה  –מצוי סקירת הדין ה .5

 בפסיקה: צב הקייםת המסקיר .5.1

לנוכח  , ככל הנראה  זאת.  עידוד התיישבות בנגב ובגליל  נושאל  ישנה התייחסות מועטהבפסיקה הישראלית  

בסוגיה חברתית ב  ,העובדה שמדובר  בעיקר  מתבטאת  ובאשר  ממשלה  חקיקה.  החלטות  זה  הליכי  בפרק 

 
 ; ראו מקבילית הכוחות. 47לעיל ה"ש  מס הטבות ;90, לעיל ה"ש צפתב לרפואה הפקולטה כדוגמת 103
ה"ש  ולגליל   לנגב  צעירה  לאוכלוסייה  משיכה  כגורם  בניית  תנופת  עידוד  104 לעיל  תוכני76,  כלכליו;  ה"ש  ות  לעיל  ראו,  46ת   ;

 .בילית הכוחות; ראו, הקונפליקטמק
 . 40, לעיל ה"ש 36-של הממשלה ה  358החלטה  105
 (.12.10.2009יל" )"פרויקט גרעיני משימה לחיזוק ההתיישבות בנגב ובגל 32-הממשלה ה של  793טה החל 106
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בית המשפט   בתפיסת  וצמ השוויון  ה  תאנתמקד  כמבישראל  פעריםהצום  מהותי  כן.  בהם נציג  ,  ו  מקרים 

 וי חקיקה לצורך קידום ערכים אלו. בית המשפט פעל בצורה אקטיבית לשינ

נ לכך  דוגמא  הפריפריה.  לתושבי  המרכז  תושבי  בין  בולטים  וכלכליים  חברתיים  פערים  ישנם  יתן  כיום, 

 107יותר. כל שהיישוב פריפריאלי  שפוז כללי קטן יותר כלראות בתחום הבריאות, כאשר מספר המוסדות לא

לעיל מעוררים חשש בקרב צעירים לגבי עתידם ועתיד  לא מן הנמנע כי נתונים אלו ועוד רבים אשר פורטו  

 י בנגב ובגליל. לדיהם. לפיכך ייתכן כי רבים מסתייגים מקביעת מושבם וביתם באזור פריפריאלי

 :פערים וצמצום מהותי שוויון .5.2

הואץ מבג" בענייננו  נ' ראש ממשלת ישראל ונה לענייני הער ועדת המעקב העליג"ץ  ב  כונן  בישראל     בים 

")להלן:   שם, דן בית המשפט בשאלה האם מוסמכת הממשלה לקבוע הסדר של    108"(.ועדת המעקבעניין 

לטת  אזורי עדיפות לאומית ללא חקיקה ברורה בנושא. בית המשפט קיבל את העתירה וקבע כי מדובר בהח

מתיי שאינה  השוויון  ממשלה  עקרון  עם  חוקתית. שבת  איננה  עדיפות   109ומשכך  אזורי  כגון  חשוב  נושא 

פעלאומ לצמצם  נועד  אשר  לכלול  ית  ועליו  המחוקקים  בבית  חקיקת  ידי  על  להיעשות  חייב  רים, 

זורי  קריטריונים ספציפיים. מפסק הדין הזה ניתן ללמוד כי בית המשפט התייחס בכובד ראש לסוגיית א

 נחקק חוק התייעלות כלכלית  2009נת  לצמצם פערים בחברה. בשמעניק חשיבות לניסיון  עדיפות לאומית ו

כות לכונן אזורי עדיפות לאומית ולהקנות הטבות שונות בהם, בין היתר בעקבות אשר מעניק לממשלה סמ

  לשוויון בחינוך הינה   " נלמד עקרון חשוב נוסף. שם נאמר כי הזכותועדת המעקבבעניין "  110פסק דין זה.

יסוד במשפט החו כמוקתי. זאת מפני שחינוך  עקרון  והנוער,  עיצוב אישי  הילדים  חייהגם  ם  ותם לקראת 

וכן צוין כי לצורך יישום עקרון זה, יש להגשים יעד מרכזי והוא   111גרים הוא ערך חשוב בחייו של אדם.הבו

קבוצ בין  פתיחה  בנקודות  וזהות  הזדמנויות  שוויון  אוכלוסיייצירת  לזכויות    ץ"בגבשונות.    הות  האגודה 

צורך, לעיתים, לתת העדפה ון המהותי יש  נקבע כי לשם הגשמת ערך השווי  פנים  ןלביטחו האזרח נ' השר  

אחרת.  או  זו  לקבוצה  לפיה   112מתקנת  דרך  להתוות  המבקש  המשפט  בית  גישת  על  ללמוד  ניתן  מכאן 

 נים. וך בין חלקי הארץ השותשקיע המדינה מאמצים לצורך צמצום הפערים בחינ

צפון האר  ' שירותי בריאות כלליתנין  שושנה אסול  בפס"ד צנתובחרה התובעת, תושבת  ר בבית  ץ לעבור 

החולים תל השומר בתל אביב. זאת, בניגוד להסדרי הבחירה שנקבעו בתקנות לפיהם עליה לקבל שירות  

בניגוד לתקנות.  הטיפול שכן הוא עומד  זה בבית החולים שבעיר מגוריה. קופת החולים סירבה לשלם על  

המ וקבית  התביעה  את  מקבל  אשר  שפט  החולים  קופות  למבוטחי  כי  בפריפריובע  זכות  גרים  נפגעת  ה 

והן   הבריאותיים  השירותים  נותני  מבחינת  הן  יותר,  מצומצמות  בחירה  אפשרויות  בשל  זאת  השוויון. 

  113מבחינת איכותם. 

הבריאותבג"ץ  ב שר  נ'  גנון  עהוג  גליה  במרכזה  שה  אשר  הקיימיםתירה  הפערים  המרכז  בי  ניצבים  ן 

פגיעה בתושבי הפריפריה קשה במיוחד הן  העותרים, ה  לפריפריה בנושא שירותי השיקום הרפואי. לטענת 

במישור הכמותי כאשר מספר המיטות לנפש נמוך בהשוואה למרכז והן במישור האיכותי, המתבטא בטיב  

המוסדו שמציעים  השיקום  רשירותי  לפיכך,  הרפואיים.  את  הפריפריה  מתושבי  לשיקום  בים  זוכים  ינם 

 
 (.2019) 33ריה, עמ' ים בין מרכז לפריפפער  –  11, דו"ח מס' החברה בישראל פניהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  107
 . שלת ישראלעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש ממועדת המ  11163/03בג"ץ   108
(, 2010-ו 2009 לשנים הכלכלית התכנית ליישום חקיקה תיקוני ) הכלכלית ההתייעלות חוק להצעת  הסבר דברי; 24שם, בעמ'  109
 . 582, 348ה"ח הממשלה  2009-ט"תשסה

 .109חוק ההתייעלות הכלכלית לעיל ה"ש   דברי הסבר להצעת 110
 . 84בעמ' שם,  111
 .חון פניםלזכויות האזרח נ' השר לביטהאגודה  6778/97בג"צ  112
 (. 27.04.2014)נבו  שירותי בריאות כללית -שושנה אסולין  11-07-8893חב"ר )אזורי ת"א(  113
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רפואיי וחלק למוסדות  לנדוד  נאלצים  אף  רחוקים  אשר  מגוריהם. ם  ממקום  הציג   114ם  העתירה  בעקבות 

משרד הבריאות תוכנית אשר מטרתה לצמצם משמעותית את ההפליה בכמות מיטות שיקום בין פריפריה 

ע המשפט  בית  הורה  משכך,  תוך שלמרכז.  העתירה  מחיקת  לע ל  העותרים  טענות  שירותי  מירת  טיב  ניין 

  115ם הרפואי. השיקו

 :חוק פסילת .5.3

נתו הסמכותלבג"ץ  לחוק  נה  בסתירה  עומדת  היא  כאשר  ראשית  חקיקה  לאורך   116יסוד. -לפסול 

  117חוקים, מתוכם שניים הקשורים לענייננו:  20ההיסטוריה, ביטל בג"ץ 

  ס ממס שהיה קבוע בפקודת  עוסק במנגנון הטבות ה  גדבאן נסר נ' ממשלת ישראלבג"ץ    •

זההכנסה למנגנון  בהתאם  פרטנית  .  רשימה  יישובי  ישנה  תוששל  אשר  להנחות  ם  זכאים  ביהם 

על ברורים  קריטריונים  קביעת  ללא  זאת,  והיקפם. -במס.  הזכאות  תנאי  יוגדרו  לאחר    118פיהם 

בה חרי  ןשנים  באופן  מלאכתו,  ישלים  שהמחוקק  המתין  המשפט  כי  בית  המשפט  בית  קובע  ג 

 119ם ברורים.שכך, על הכנסת לחוקק קריטריוני. מ ויון באופן בלתי חוקתיהמנגנון הנ"ל פוגע בשו

תוקן  ם  ורחבה רשימת היישובים עליהם חלה ההטבה, וכן לאחר מספר שניבעקבות פסק הדין, ה

 ריטריונים. החוק במטרה לחדד ולהבהיר את הק

ו של קובע בית המשפט כי יש להכריז על בטלות  אומיסלאח חסן נ' המוסד לביטוח ל בג"ץ   •

מעמד כלכלי מסוים   זקת רכב מעידה עלסעיף זה קובע כי הח 120לחוק הבטחת הכנסה. א)ב( 9סעיף 

באלכן  ו שריתמנע  אדם.  ופן  לאותו  הכנסה  גמלת  בבית  רותי  שהתקבלה  העותרים  מטענות  אחת 

רית נמוכה במיוחד. לפיכך, העובדה כי  המשפט הינה כי באזורי הפריפריה הנגישות לתחבורה ציבו

מח עושאדם  על  מעידה  אינה  עבודתו  מקום  על  שמירה  לצורך  ברכב  הטענה זיק  כאמור,    רו. 

 התקבלה והסעיף בוטל.

 

 :סקנותמ .5.4

לעיל  מ לשפר הסקירה  מזה,  וכחלק  המהותי  השוויון  ערך  את  לקדם  שואף  המשפט  בית  כי  עולה 

מק שיהוו  כך  בפריפריה  החיים  את  אמירוולהתאים  חרף  במדינה.  אזרח  לכל  ראוי  מגורים  תיהם ום 

למחוקק. עם זאת,    בו המלאכה שייכת  הברורות של השופטים, נזהר בית המשפט מלהתערב במקום

מ בהישנם  מדוברקרים  חורג    ם  המשפט  שבית  כך  רב,  זמן  שנמשכת  חוקתי  בערך  מהותית  בפגיעה 

באופן אקטיבי לשינוי החקיקה. ופועל  זה איאמנם, מא  ממנהגו   נו תמיד מגשים את מטרתו, שכןמץ 

בפועלפער בקיים   בית המשפט עומד על הצורך   סף, בנו.  ין פסיקות בית המשפט לבין שינוי החקיקה 

למאמץ כלכלי כמו גם חקיקתי שיוביל לצמצום הפערים בין מרכז לפריפריה. אולם, נראה שמרכזה של 

עומדת ההנחה כי לעיתים   . בבסיס אמירה זותחו של בית המשפט פלה  מגיע  הכלל אינ  סוגיית הפערים

 . וכלוסיות מוחלשות אין את היכולת להילחם עבור זכויות אלולא

 
 (. 03.08.2020)נבו  4, גליה גנון נ' שר הבריאות 6941/16בג"ץ   114
 (. .08.202003)נבו  גליה גנון נ' שר הבריאות 6941/16"ץ  בג 115
 (.1995) 221( 4מט) 419, פר שיתופיבנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כ 6821/93ע"א  116
 .i.org.il/articles/22273https://www.idמתוך:  117
 ( 22.05.2012)נבו  ר נ' ממשלת ישראלגדבאן נס  8300/02  בג"ץ 118
 . 48' שם, בעמ 119
  (.2012) 782( 1), סהסלאח חסן נ' המוסד לביטוח לאומי  10662/04בג"ץ   120

https://www.idi.org.il/articles/22273
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 סקירה משווה .6

הודו, הולנד, גרמניה, בלגיה, ספרד, אוסטרליה, נורבגיה, ארצות זה נסקור את הכלים בהן השתמשו  בפרק  

בריטניה מהותייםשטוקהולםו  הברית,  חיים  תחומי  קידום  לשם  המחיה,   ,  אזורי  לפיתוח  התורמים 

דיוכ ופיתוח,  מחקר  חקלאות,  תעסוקה,  תדוגמת  אלו  כלים  ועוד.  השגה  בר  ההתיישבות ר  לעידוד  ורמים 

והפריפריאליים, וזאת באמצעות קידומם ופיתוחם של אזורים אלו. לטעמנו, עידוד באז ורים המוחלשים 

ה  ההתיישבות וכפריים  ו  ותיםשיר  כרוך לא רק באספקה של  פריפריהבאזורי  עירוניים  באזורים  תשתיות 

 שלה.  הממ מטעםבחיזוק היכולת המוסדית אלא גם מטעם הרשויות המקומיות, 

 מודלים לפיתוח החקלאות  .6.1

 הודו  ❖

 121. לשם עידוד התיישבות  הודו פעלה במספר תחומים על מנת לפתח את אזורי הפריפריהממשלת  

ה את  עודדה  הממשלה  מטעמה,  שננקטו  לפעולות  תושבים  בנוסף  דהיינו  ה"עירוניים",  תושבים 

אלו כללו שיפור תשתיות    לעיירות הפריפריה, לקחת חלק בפעולות הפיתוח. פעולותהגרים מחוץ  

אדם חקלאי   כוחהכשרות  ושיפור התחבורה המקשרת בין האזורים הכפריים לעירוניים,  באזור,  

 122. פריפריהמה באזורי הלשם הפרחת השמ

מ ההגירה  את  לצמצם  מנת  עיעל  לאזורים  כפריים  תוכנית ממשלת  רוניים,  אזורים  הגתה   הודו 

, בין  התוכנית כללה  PURA" .123"))ורות תעסוקה  קממתן  , שסייעה בלהשקעה בשירותים עירוניים 

ית התלויה העובדה כי הודו הפכה למדינה יצרנותשתיות החשמל.   שיפור כבישים, תחבורה היתר,  

המקומיי לחקלאים  סייעה  מקומית,  הבחקלאות  את  לדרוש  עבור  ם  ביותר  הטובים  מחירים 

כדי זאת  את    תוצרתם.  לאזור  האזור  להפוך  שנחשב  צמיחה  ,  אליפריפריהחקלאי,  למרכז 

   124עצמאי. 

יישום מדיניות החקלאות החדשה אפשר לפתח את עצמאותה של הודו בתחום המזון, דבר אשר  

זאת, וכדוגמא ליישום    אור ל   125תן של עיירות התעשייה והמסחר באזורים חקלאיים. תרם לצמיח

ב )הנמצאת בצפון  המדיניות האמורה, ניתן למצוא עליה בשיעור ההגירה העירונית אל מדינת פנג'א

נוצר כן,  כמו  אחוזים.  בעשרות  הודו(  הזו   מערב  וייצור    במדינה  במסחר  מבוססי מוצרים  ביקוש 

  126חקלאות. 

 

 

 

 
121 RURAL LINKAGES IN NATIONAL URBAN -MAINSTREAMING URBANGrace Githiri, Thomas Foster, 

POLICIES, NATIONAL URBAN POLICY GUIDE, 7 (2020). 
 . 27שם, בעמ'  122

 .32' בעמ, םש  123
 שם.  124
125 , sia Multidisciplinary Academic JournalSouth A, Loraine Kennedy and Ashima Sood (dir.), Shubhra Gururani

26 | 2021, “Engaging the Urban from the Periphery” [Online], Online since 03 March 2021, connection on 11 May 
2021. URL: https://journals.openedition.org/samaj/7131; DOI: https://doi.org/ 10.4000/samaj.7131 

 . 57' שם, בעמ 126
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 דלים לקידום מחקר ופיתוח החדשנות מו .6.2

את הנושא   לכן, נבחן  127במדינת ישראל הינו דבר מאתגר.  חדשנית בפריפריה  איתורה של פעילות

   :פריפריהבאזורי ה הבחדשנות ככלי לתמיכ מספר מדינות בהן השתמשו באמצעות

 הולנד  ❖

רבים  בהולנד   ופיתוחמושקעים משאבים  נרתמים  .  לשם מחקר  ומשרד    משרד החינוך לצורך כך, 

באזורי    הטכנולוגיה והחדשנות, והן על פיתוח  והמדע  על מימון המחקרים  ים הןאחראיהכלכלה, ה

   128הפריפריה. 

 : עיקריים גופים שני הוקמונות מקומית,  הדוגלת בחדש המדיניות של יישומה לצורך

• ( מדעי  למחקר  ההולנדי  החינוך  הינו   NWO)129הארגון  משרד  מטעם  המממן    אשר   הגוף 

 דשנות.  מטרתו הינה סיפוק המשאבים הנדרשים לצורך מחקר בנושא הח

• NL AGENCY  –  הינה    הינו ע״י המשרד לכלכלה, חדשנות וחקלאות. מטרתו  גוף הממומן 

הציבורית בתחומים שונים תוך מתן ייעוץ ומידע, תמיכה כספית בתחומים יישום המדיניות  

 130. ים לחדשנות שורשונים הק

 גרמניה  ❖

פיתוח   לקדם  נועדה  בגרמניה  שפותחה  טכנולוגיה  המדיניות  של  כדי  פריפריהה  באזורימואץ   .

  שיפרה את שיתופי הפעולה בין המגזר הפרטי לציבורי ולממש את מטרה זו, גרמניה הגדילה את  

ה בתוצרי  בגרמניה    131מחקר. הסחר  מכך,  מככתוצאה  ההשקעה  תוצר  2.8-ל  2.5-עלתה   אחוזי 

 ידי-עלנעשה    מהמחקר והפיתוח. כשני שליש  21-, על פני העשור הראשון של המאה המקומי גולמי

בגרמניה נחשבים   פריפריהכתוצאה מיישום מדיניות הפיתוח בגרמניה, אזורי ה  132.המגזר הפרטי

ברמה הגלובלית ובנוסף, הם נהנים מתמיכה ממשלתית במחקר   שונים  בתחומיםכעת כמובילים  

  133ופיתוח. 

 פיתוח  שמטרתם  מרכזיים  גופים  שלושה  הוקמו  והפיתוח  המחקר  מדיניות  של  יישומה  לצורך

 :תחומים במספר פריפריהה אזורי

וההשכלה"   • המדע   Federal Ministry for Education and BMBF  –"מיניסטריון 

Research  –  על    ן ריוהמיניסט בגרמניהאחראי  הגדולים  המחקר  מכוני  יצירת   מימון  ועל 

  134. הפריפריהתוכניות מחקר ופיתוח באזורי 

 
בוכניק  127 אייל,  סלינג'ר  צמרת,  רובין  אמיל,  ישראל  דפנה,  כץ  גץ  המו"פ -ציפי,  קידום  אלה.  ברזני  תמר,  דיין  אושרת,  שחם 

 .1 'מ, ע2015דו"ח מסכם חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן,  -והחדשנות פריפריה בישראל 
Periphery-Israeli-the-in-Innovation-and-RD-omotinghttps://www.neaman.org.il/Pr  "  וחדשנות "פ  מו)להלן: 

 "(. יהבפריפר
128Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EL&I) (n.d.) Retrieved from: 

  .nl/ministries/elenihttp://www.government   
129  Netherlands Organization for Scientific Research -Dutch Research Council, (n.d.) Retrieved from: NOW)(

http://www.nwo.nl  
 . 96, בעמ' 712"ש ה, לעיל בפריפריה וחדשנות"פ מו ראו 130
 .  99, בעמ' 721"ש ה, לעיל בפריפריה וחדשנות"פ מו ראו 131
 . 99, בעמ' 721"ש ה, לעיל בפריפריה וחדשנות"פ מו ורא 132
 .  100' בעמ, שם 133
   .שם 134

https://www.neaman.org.il/Promoting-RD-and-Innovation-in-the-Israeli-Periphery
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 Federal Ministry of Economics and Technology  –  "הכלכלה  מיניסטריון" •

(BMWi)  התעשייתי במגזר  יישומיים  ופיתוח  מחקר  של  בקידומם  באזורי   עוסק 

 135. הפריפריה

( German Research Foundation; Deutsche Forschung gemeinschaft) DFG-ה •

אחראי על מימונם וקידומם של מחקרים  ש  וף עצמאיזהו ג  –  )מקביל לקרן הלאומית למדע(

מיליארד    2.5-תקציבו מוערך בכ  136.במדעים מדויקים, טכנולוגיה, מדעי החברה ומדעי הרוח

 137. (58%והממשלה הפדראלית ) ותניאירו בשנה וממומן ע״י המדינות הגרמ

 
 בלגיה  ❖

נעשה באמצעות פעולות המחזקות את החדש נות בבלגיה עיקר התפתחות מעמדה של הפריפריה 

ה באזורי  יוצרים, הכלל מתן תמיכה פריפריהוהפיתוח  לזכויות  . המדינה פעלה לשיפור המסגרת 

שא. פעולות  הבירוקרטיה בנוכלכלית לרישום פטנטים והארכת תוקפם, הפחתת נטל המס וקשיי  

   138אלו תרמו לחיזוק בסיס הידע של חברות מקומיות ופיתוח עצמאות עסקית. 

, על ידי תכנית  בין האקדמיה לתעשייה   במחקר ופיתוחיתוף הפעולה  את שבנוסף, המדינה עודדה  

המעודדת השכלה רחבה ונמשכת עבור חוקרים בתחום החדשנות באקדמיה ועבור אנשי התעשייה 

הייתהמ חברות  )עובדי  בחדשנות  לחדש   139.טק(-עסקים  בצורך  מודעות  התעוררה  מכך,  יתרה 

תמיכה כספית לחברות הזנק והוענקה    דדות יזמותוליזום ועל כן, גובשו תוכניות חינוכיות המעו

ידי  צעירות על  היתר,  בין  לחברות קטנות שיעשו שימוש במסחר מקוון. , שהתבטאה,   140מענקים 

תרמו   הללו  לצמצום  הפעולות  משמעותי  כלי  והיוו  בבלגיה,  הפריפריה  באזורי  הכלכלה  לייצוב 

 141ידיים. הפערים. בכך למעשה הצליחה בלגיה להתמודד עם זעזועים עת

 
   ספרד ❖

ר בין הגורמים  ובי חרבים ב  ציםמאמ  בעקבות המשבר הכלכלי של העשור הקודם, ספרד השקיעה

ואנשים בעלי חשיבה פרויקטים עסקיים    י הפריפריה שוך לאזורלמ  ל מנתהעסקיים למחקריים, ע

 להלן שניים מהצעדים שננקטו:  142טכנולוגית. 

ט  גיבוש • לפיתוח  המדעי  המחקר  לעידוד  להגות      –  כנולוגיאסטרטגיה  שונות    כניותותניסו 

,  באזור חברות  בקרב  חדשניות  טכנולוגיות  פעילויות  קידום,  למחקר  אדם  כוח   הכשרת כדוגמת 

 143.מדעי ולמחקר לחדשנות המודעות העלאת, יזמית תרבות ויצירת היזמות עידוד

  םליזמי   הלוואות  לקיחת  של  התנאים  שיפור  –  (ERSDI)  פיננסיים  לתמריצים  התוכנית •

 144.ופיתוח במרכז השקעה עבור הטבות מתן תוך בינוניות-קטנות וחברות סטודנטים, צעירים

 
135 http://www.bmbf.de/en/index.php Federal Ministry Of Education And Research, (n.d.) Retrieved from: 
136  German Research Foundation, (n.d.) Retrieved from:  https://www.dfg.de/en/ 
 .100, בעמ' 721"ש ה, לעיל בפריפריה וחדשנות"פ מו ראו 137
 . 107, בעמ' 721"ש ה, לעיל בפריפריה וחדשנות"פ מו ראו 138
 . שם 139
 . שם 140
 .  שם 141
 .108' בעמ, 721"ש ה, לעיל בפריפריה ותוחדשנ"פ מו ראו 142
 . שם 143
  .שם 144
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האז ההוצאה  בספרד,  הפריפריה  באזורי  שהתפתחה  החדשנות  מגמת  מחקר  לאור  בגין  ורית 

"ג )תוצר מקומי גולמי( של התמ  לממוצעוהצליחה לצמצם את הפער ביחס    58%-ולפיתוח גדלה ב

 145.פיהאירו האיחוד מדינות

 
 אוסטרליה ❖

ל הנחשב  באוסטרליה  הדרום  באזור  עיקרו  המזון  אספקת  עידוד אליפריפריאזור  תחום  לשם   .

המ אספקת  בתחום  המקומיות  התעשיות  בין  הפעולה  והכשרה  שיתוף  השמה  גופי  לבין  זון 

. מערכת זו תיעלה את התקשורת  (Eco-System)מותאמים בתחום, הוקמה מערכת אקוסיסטם  

ו מעסיקים  מתווך בין  גוף  הוקם  כך,  לצורך  בתחום.  ההכשרה  גופי  לבין  פוטנציאליים  מועסקים 

ה לבצע מטרתו של הגוף המתווך היית  146קידו היה ייצור הפלטפורמה למערכת האקוסיסטם. שתפ

בהכשרת ההון האנושי שנמצא   היתר, להועיל  ובין  העובדים לבין המעסיקים  בין  ציפיות  תיאום 

 147בפריפריה. 

 

 נורבגיה  ❖

באספקת    אוטונומיהלרשויות המקומיות    המקצה   תסקטוריאלימדיניות לאומית    ישנה  יהבנורבג

תשתיות   וייצור  ציבוריים  ש  148. תקצוב  באמצעותשירותים  בכך  מתבטאת  רשות עצמאותה  כל 

 149מקומית קובעת את ההעדפות שלה ואת ההשקעות הנלוות להן, בהתאם למשאביה ולהשקפתה. 

צפו באזור  לראות  ניתן  לכך  אוכלוסייה, דוגמה  דלילי  אזורים  לקבוצת  המשתייך  נורבגיה,  ן 

מ "אר  14-המורכב  נקראת  זו  )קבוצה  ונורבגיה  פינלנד  שבדיה,  ממדינות  "(.  NSPAגון  אזורים 

אלו  לחיזוק    אזורים  משותפות  השקעה  תוכניות  ויוצרים  פיתוח  תוכניות  ביניהם  מתאמים 

באזורים  150התשתיות.  כלכלה  בענפי  חדשנות  לעודד  מנת  תכנית   על  אימצה  נורבגיה  השונים, 

המכונה "התמחות חכמה". במסגרתה, המדינה יצרה מספר מנועי צמיחה לעידוד חדשנות כפרית 

   151ם: קסם את יכולות האזור, והעל מנת למ

המשותפים  עידוד   • ופרויקטים  הפרטי  ופיתוח.  למגזר  מחקר  תמיכה למוסדות  לדוגמא: 

 בין האוניברסיטה לבין חברות פרטיות. בשיתוף פעולה הנעשים  ממשלתית בפרויקטים

 עידוד הקמת פרויקטים חינוכיים המקדמים את נושאי הליבה באזור.   •

 .  ת בהשוואה לאזורים אחריםשר הפגינו יכולות תחרותיוא תבאוניברסיטאותמיכה  •

בעיקר בתחום התיירות ובאספקת   פרויקטים המקדמים את העשייה המרכזית באזור.הקמת   •

  152ים. -מאכלי

 
 . 266, בעמ' 721"ש ה, לעיל בפריפריה וחדשנות"פ מו ראו 145
, )סקירת ספרות עבור מחלקת מו"פ, קרן זוריות וצמיחה כלכלית אזורית באמצעות אקוסיסטם של תעסוקהאחלי פרץ,  146

 . 27' עמ( 2020רש"י, נובמבר 
 . 12 'בעמ, שם 147
: פיתוח כלכלי אזורי. ירושלים: משרד הפנים ומכון אלכא למנהיגות 2( סקירת ידע מס' 2018המומחים לאזוריות ) פורום 148

 .27' בעמשראל, וממשל, ג'וינט י 
 . שם 149
 . 26, בעמ' שם 150
 . 27, בעמ' שם 151
   .שם 152
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מספר גורמים באזור הפריפריה במדינת נורבגיה, ביניהם   ביןשיתוף פעולה רחב  דיניות עודדה  המ

  153.וני הכשרה באזורהחינוך, מוסדות מחקר וארג המגזר הציבורי, המגזר העסקי, מערכת

כילסיכום,   ל  נראה  רבים  מודלים  תקיימים  של  ופיתוח  מתן ועידוד  טכנולוגית,  חדשנות  כניות 

ושירותים קטנות  תמיכה  החברתיים -לחברות  התנאים  שיפור  תוך  אנושי  הון  הכשרת  בינוניות, 

התשתיות שיפור  למכוו   באזור,  התעשייה  בין  שת״פ  ולאקדמיה.עידוד  המחקר   מהסקירה  ני 

כי הפוטנציאל טמון במוסדות ההשכלה הגבוהה, בהון האנושי  בנושא החדשנות, מסתמן  שערכנו  

לעידוד מימון  לצהחדשנות  ובמקורות  נדרש.  המדיניות  יישום  כלל ת  ורך  של  התקיימותם 

  154. המרכיבים

 

 

 מודלים לעידוד תעסוקה .6.3

במודלים שנעשו לשם   זו מתמקדת  בני מיעסקירה  של  וקידום תעסוקה  ואוכלוסיות  עידוד  וטים 

שוויון בקרב  -מוחלשות ברחבי העולם. אחת הדרכים בהן מספר מדינות ניסו להתמודד עם חוסר

המתאפיינ  בתתאוכלוסיות  אקטיבית  -ות  חובה  הוטלה  במסגרתה,  חקיקה.  ידי  על  הייתה  ייצוג, 

  155להגברת ייצוגן של קבוצות אלו. 

 הברית  ארצות ❖
 

מעוגבארצ אפליה  מפני  ההגנה  הברית,  הברית.ות  ארצות  לחוקת  החמישי  בתיקון  מכאן,    156נת 

כל לקבוצה  השתייכותם  בשל  לעבודה  מועמדים  או  עובדים  בין  להפלות  אסור  שהי.  שלממשלה 

נוסף על חוקת ארצות הברית, קיימת חקיקה פדרלית האוסרת על אפליה מכל רקע שהוא בקבלה 

ה  157לעבודה. ליישם את  בארצות  חקיקה, על המשרד למשאבי אנוש של המכדי  משלה הפדרלית 

הפדרלית. ברשות  מיעוט  לקבוצות  העסקה  תוכניות  לקדם  דיווח   158הברית  חובת  קיימת  בנוסף, 

לשנה על פעולותיו של המשרד ועל פעולות הסוכנויות הממשלתיות בקידום    לבית הנבחרים אחת

  159התעסוקה.

 :  ביניהן, נושאים  במספרעסוקה התמקדו ת לעידודהממשלה  שקידמה היוזמות

עבודה .1 כוח  המתגייסים.    –  תכנון  באוכלוסיית  גיוון  ליצור  ניסה  צבא  יוצאי  לענייני  המשרד 

המרכזית מבניהן עסקה בבניית אסטרטגיה עם המשרד  לצורך כך, הוא יישם שלוש יוזמות, ש

הביטוח   מינהל  במקביל,  שונות.  לאוכלוסיות  המשרד  את  לחשוף  מנת  על  אנוש  למשאבי 

יישום  אחרי  עקב  האסטרטגית  הסוציאלי  תעסוקתי.    התוכנית  גיוון  בנושא  הדרכות  ויזם 

 
 . 27, בעמ' שם 153
 .5' עמ, 721"ש  ה , לעיל בפריפריה וחדשנות"פ מולעיל  ראו   154
סקירה משווה )הכנסת, מרכז   –ייצוג -אלמוג לוטן ודינה צדוק עידוד תעסוקה של עובדים מקבוצות המתאפיינות בתת אורלי 155

 "( 'ואח לוטן  אלמוג משווה סקירה. )להלן: " 1-2' בעמ(, 2011מחקר ומידע 
156 U.S. Const. amend. V, § 2.  
157 he Pregnancy Discrimination Act; The Equal Pay Act of (Title VII); TTitle VII of the Civil Rights Act of 1964 

1963 (EPA); The Age Discrimination in Employment Act of 1967 (ADEA); Title I of the Americans with 
Disabilities Act of 1990 (ADA); Sections 501 and 505 of the Rehabilitation Act of 1973; The Genetic Information 

Nondiscrimination Act of 2008 (GINA). 
 .5' עמ, 551"ש  ה סקירה משווה אלמוג לוטן ואח' לעיל,  ראו 158
   .6' בעמ, שם 159
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נעשה שיתוף פעולה עם המשרד לביטחון המדינה, שפרסם אסטרטגיה כלים   בנוסף,  המקנה 

 160שונים לתכנון כוח העבודה. 

התקיים שיתוף פעולה עם חיל האוויר, אשר הקים מחנות    – גיוס ושיתוף פעולה עם הקהילה .2

שמטרת נוער,  לבני  ולקדםה  םקיץ  להכשיר  מאוכלוסיות    ייתה  לעתיד  ומהנדסים  מדענים 

במכלל תעסוקה  בירידי  השתתפה  גרעיני  לפיקוח  הנציבות  בנוסף,  המאופיינות  מגוונות.  ות, 

   161באוכלוסיות הנחשבות מוחלשות. 

קריירה .3 לפיתוח  כל    –  תוכנית  את  עודד  אשר  ההגנה,  משרד  עם  פעולה  בשיתוף  נעשתה 

  . במסגרת זו, ניתןלהתקדם במסלולי קריירהג,  ייצו-הסובלים מתתהעובדים, ביניהם גם אלו  

  162ם מצויים. ממוקד הכולל בחינת כישורים נדרשים אל מול כישורי-ייעוץ אישי

קבוצות מוחלשות, שיעור ייצוגם גדול -כתוצאה מהליכים חקיקתיים שקודמו על מנת לשלב תתי

  163מתמיד.מכוח העבודה האזרחי. השינוי אומנם מתון, אך  4%-בכ

 
   נורבגיה ❖

מעסיקים   על  ציבוריים,  גופים  על  אקטיבית  חובה  הוטלה  שבמסגרתה  חקיקה  עוגנה  בנורבגיה 

ופרטיים   פרטיים  ציבוריים  מעסיקים  פטורים  זו  מחובה  אפליה.  למנוע  עובדים  ארגוני  ועל 

מ פחות  להגדיל   164עובדים.  50-שמעסיקים  מנת  על  שונים  אמצעים  הופעלו  לחקיקה,  במקביל 

  165הגרים המהווים אוכלוסייה מוחלשת בנורבגיה:סוקה של מתע

משנת   • הוריו    2002החל  או  שהוא  אחד,  מועמד  לפחות  לראיין  חובה  זאת  קיימת  מהגרים, 

 בכפוף להתאמה ועמידה בתנאים הנדרשים. 

  .העסקת מהגריםעניין יעדים ל תקמה חובה להצב 2007החל משנת  •

מדיני   12 • יישמו  בנורבגיה  ממשלה  מועמד  משרדי  לקבל  ניתן  לפיה  מתקנת,  העדפה  של  ות 

הגיע  , על אף שהוא לא עומד בתנאים הנדרשים. העדפה זו נעשית מתוך רצון ללתפקיד מסוים 

 לשוויון מהותי, המשלב מהגרים בתעסוקה. 

שנלקחו   נתונים  לאור  זאת  פרי.  נושא  בנורבגיה  המהגרים  של  התעסוקתי  השילוב  כי  לומר  ניתן 

חושבים בגיה  מהאוכלוסייה בנור  80%, לפיהם  סטטיסטיקה במדינת נורבגיההלשכה המרכזית למ

 166שהמהגרים תורמים לחיי העבודה.

 בריטניה  ❖

חוק השוויון  נחק  2010בשנת   בבריטניה  חוק ("חוק השוויון", להלן:  Equality act  2010)ק  לפי   .

את   לקדם  צריכים  ציבורי,  שירות  המספקים  וגופים  הציבורי  במשרד  גופים  השוויון  זה, 

 
 . 7' בעמ, שם 160
 .  8, בעמ' שם 161
 . שם 162
163 Federal Equal Opportunity Recruitment Program (FEORP) Report FY18, page 1 (opm.gov) 
 . 31, בעמ' שם 164
 . 23' בעמ, שם 165

166 Attitudes towards immigrants and immigration (ssb.no) 
nvandringin-go-innvandrere-til-https://www.ssb.no/en/befolkning/innvandrere/statistikk/holdninger . 

https://www.opm.gov/policy-data-oversight/diversity-and-inclusion/reports/feorp-2018.pdf
https://www.ssb.no/en/befolkning/innvandrere/statistikk/holdninger-til-innvandrere-og-innvandring
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את מדיניות ההעדפה המתקנת, בריטניה אף    בדומה לנורבגיה שיישמה  167באוכלוסיות מוחלשות. 

השו נציבות  את  והקימה  חוק  הוסיפה  הוראות  אכיפת  על  אחראית  אשר  האדם,  וזכויות  ויון 

 168השוויון. 

בדבר   הערכה  מתן  לשם  השונים,  בגופים  בדיקה  לבצע  מוסמכת  הנציבות  האכיפה,  במסגרת 

אים אחר חוק השוויון, הנציבות  בדרישות חוק השוויון. במידה וישנם גופים שאינם ממל  העמידה

ם בהליכים משפטיים. אולם, יש לציין כי התערבותה  מיידעת אותם על כך ואף יכולה לנקוט נגד

של הנציבות בהליך המשפטי אינה באופן אקטיבי כצד בהליך, אלא לשם הבהרת החוק בעבור בית 

בלבד. ל הנציבות  המשפט  דין,  כבעלת  היא נחשבת  ולמרות שאין  יכולה להגיע להסכמים חלופין, 

 169משפטי. עם הגופים המפרים את הוראות החוק ולהימנע מהליך 

למרות כל האמור, חרף השימוש בחקיקה המתעסקת בשוויון ובקידום של אוכלוסיות הסובלות  

החוק חקיקת  כי  נראה  הנציבות,  של  התערבותה  וחרף  ייצוג  לשוויון    מתת  תרמו  לא  ואכיפתו 

הן לכך  הסיבות  אכיפת   התעסוקתי.  על  האחראיים  בקרה  במנגנוני  וחוסר  סנקציות  הטלת  אי 

 170.החוק במדינות

  

 השגה  -קידום דיור בר .6.4

 הברית  ארצות ❖

פיתוח   ידי  על  מוחלשות  לאוכלוסיות  הדיור  את  להנגיש  למטרה  לעצמה  שמה  הברית  ארצות 

השגה.  בר  דיור  המקדמים  ארצות   171מודלים  ממדינות  בחלק  שיושמו  מהמודלים  כמה  להלן 

 הברית: 

רי המיועד לדיור על חלק מהמדינות הייתה חובה להקצות שטח ציבו  –  הקצאת מכסות בנייה .1

הרשות לדיור  בר השגה. דרך לקבוע את מספר המכסות הייתה באמצעות הקמת רשות )להלן: 

הצרכים של כל רשות מקומית    ''(, אשר באמצעות מחקר, ריכזה את כללCOAH"  בר השגה

  172ובהתאם לכך, קבעה מהו ההיקף ההוגן שיוקצה בשטחים עבור דיור בר השגה.

לאשר    –  אכיפה שיפוטי  מודל  –"  תרופת הבנאים" .2 בוחרת שלא  והוועדה המקומית  במידה 

יוזמות שמטרתן דיור בר השגה, ניתן לפנות לביהמ״ש. הדבר מקדם את היוזמות ומרתיע את 

 173קומית, אשר חוששת מתביעות שסיכויי קבלתן גבוהים מאד.הוועדה המ

כל רשות מקומית את החוב  –  מודל תכנון מרכזי  .3 על  חוק מטילים  ה לאשר תכנית  באמצעות 

השגה. על אף שאין סנקציה ישירה על הפרת החובה, הרשות המקומית -בנייה לשם דיור בר

 174ים או דיירים. מהמקיימת את הוראות החוק תהא מוגנת מפני תביעות של יז

 
 השוויון לחוק 149 סעיף: בריטניה ממשלת של החקיקה אתר 167

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/part/11/chapter/1 
 . 24, בעמ' שם 168
 . 26, בעמ' שם 169

170 ",Race Discrimination in the Construction Industry Inquiry Reportnd Human Rights Commission, "Equality a 
January 2009. 

 . 82(, עמ' "אהתשס) השגה במשפט-דיור בר אלון גילדין 171
 . 108' בעמ, שם 172
 .  109, בעמ' שם 173
 . 111' בעמ, שם 174

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/part/11/chapter/1
http://www.nevo.co.il.databases.sapir.ac.il/safrut/bookgroup/1472
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שם   בקונטיקט,  להצלחה  הוביל  המרכזי  התכנון  ומודל  הבנאים  תרופת  מודל    77%שילוב 

שנים ורוב הדיור בר    5מהיעדים מתוכניות התכנון בתוך    75%חות  מהרשויות המקומיות השיגו לפ

 175ההשגה סופק לבעלי הכנסות נמוכות ונמוכות מאד.

 

 ג'נטריפיקציה  .6.5

זהו תהלי עג'נטריפיקציה  והגבוה לשכונות  -ירוניך  הבינוני  חברתי של מעבר אוכלוסייה מהמעמד 

השכו אופי  של  מתמשך  שינוי  תוך  ערים(,  במרכזי  )לרוב  שימש   176נה. החלשות  המונח  בעבר, 

כיום, התפיסה התרחבה   פועלים.  והגבוה לשכונות  הבינוני  של המעמד  לתיאור המילה ״פלישה״ 

  177קיימא.-וח עירוני ברוהיא כוללת הקמת יחידות חדשות כחלק מפית

   שבדיה ❖

השנים   במרכז    2013-2007במהלך  בעיקר  שהתרחשה  הג'נטריפיקציה,  תופעת  על  מחקר  נערך 

שטוק הפריפריאליים  הולומזרח  באזורים  האוכלוסייה  של  לגידולה  תרמה  התופעה  כי  נמצא  ם. 

נקשר   הכנסה  בעלי  אנשים  של  השוק  בפלח  הגידול  בנוסף,  אחרים.  לאזורים  בבניית גם  ביחס 

 178.בניינים חדשים באיכות ובמחיר גבוהים יותר

 קנדה  ❖

הג'נטריפיקציה של  מרכזי  והתרבותי  סימפטום  החברתי  בנוף  שינוי  באמצעות    הוא  המתבטא 

עסקים חדשים. בשנות השבעים, החלו תושבי ונקובר להקים מרחבים שעודדו אקטיביזם הקמת  

ספריחברתי   חנויות  קפה,  בתי  כמו  במקומות  שיתופיים,  ופוליטי  עסקים  קהילתיות,  ם 

עמדות גבוהים יותר, מה שתרם  לאור זאת, גברה ההתעניינות בדיור בקרב מ  אוניברסיטה פתוחה.

 179ית ערכי הדירות.לעלי

כמו   המקומיות  לרשויות  לתרום  שעשויות  רבות  השלכות  יש  לג'נטריפיקציה  כי  נראה  לסיכום, 

המאו הבתים,  ומבעלי  ממסים  ההכנסות  מיקסום  הכנסה  למשל  בעלי  אמידים  כאנשים  פיינים 

הת בניית  את  לקדם  יכול  המקומית  הרשות  של  הרווח  שיפור  גבוהה.  גם  כמו  בשכונה  שתיות 

שונים.התחבור  מסחר  מרכזי  והקמת  הציבורית  בעיתיות  ה  עולה  זאת,  בהגירה   עם  המתבטאת 

באמצעו שמתעצם  חברתי  מקיטוב  היתר  בין  הנובעת  יותר,  הנמוך  המעמד  של  ת  שלילית 

 180הג'נטריפיקציה.

 

 
175 Thomas A. Brown, Democratizing the American Dream: The Role of a Regional re in The Housing Legislatu

Production of Affordable Housing, 37 U. MICH. J.L. REFORM 599-600 (2004). 
176 xlii). London-f change (pp. xiiiRuth. (1964). Aspects oGlass, . 
177  build -m, O., Piguet, E. and Besson, R. (2010), “From urban wastelands to newöderströrat, P., SéR

gentrification: the case of Swiss cities”, Population, Space and Place, Vol. 16 No. 5, pp. 429-442. 
178  smail, M. and Warsame, A. (2021), "Gentrification effects on housing prices in Wilhelmsson, M., I

neighbouring areas", International Journal of Housing Markets and Analysis, Vol .p.5 ahead-of-print No. ahead-
of-print. https://doi.org/10.1108/IJHMA-04-2021-0049 

179 Canadian Studies Undergraduate  013). Gentrification in Vancouver: Displacing the East End.Fynes, B. (2
Journal, 14, 9-17. 

זקה" בעצם משתלטת על השטח שנמצאת בו האוכלוסייה המקומית. בגלל זה האוכלוסייה  האוכלוסייה ה"ח;  17'  שם, בעמ  180
 .מרגישה סוג של ניכורהמקומית 
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  לסיכום .6.6

באיזורי   התיישבות  לעודד  מנת  על  שונים  אמצעים  ננקטו  כי  מצאנו  המשווה,  הסקירה  במסגרת 

ום החקלאות ואת עידוד במספר תחומים; בחלקו הראשון של הפרק הצגנו את הפיתוח בתח הפריפריה

תחום החדשנות במדינות היצרנות המקומית בהודו. לאחר מכן, סקרנו את מדיניות המחקר והפיתוח ב

ל ניסיונות  נעשו  כי  הראינו  בהמשך,  ידי   קידוםשונות.  על  התעסוקה  בתחום  המוחלשת  האוכלוסייה 

ואכ מחקיקה  על  הברית  בארצות  במדינות  שנעשו  מודלים  מספר  והצגנו  הדיור יפה,  את  להנגיש  נת 

לבר עוסקת-ולהפכו  סקירתנו  קידום  בעיקר    השגה.  לשם  שנעשו  מוחלשות אוכלוסבמודלים  אך   ,יות 

למוד ולקדם את המודלים שנסקרו לעיל, תוך התאמתם לצורך הרלוונטי, לשם פיתוח  לדעתנו, ניתן ל 

 וד ההתיישבות. הפריפריה ועיד

 

 

 המלצות .7

מ נפרט  זה  התיבפרק  לעידוד  והצעות  המלצות  בפריספר  צעירה  המסקנות ישבות  על  המתבססות  פריה, 

 מהסקירה שהצגנו עד כה.שעלו 

 חידוד ויישום החקיקה  –א'  המלצה 7.1

 ה ממשל החלטות מימוש 7.1.1

מספר   קיבלו  ישראל  ממשלות  השנים  ככלללאורך  בפריפריה  עסקו  אשר  החלטות  של  ובנגב    רב 

שולחנה    ת לעיתים רבות עלהחלטות אלו נשארו  181ישבות בהן.והגליל בפרט, בדגש על עידוד ההתי

הנק  182די יישום בשטח. ות לכשל הממשלה ואינן בא י וכך בעת נשארת בעולמה הרעיונהמדיניות 

בתוכניו ה-תיו הרב המשרד  כהווייתשנתיות, לעיתים, אינו משלב את  בה המדיניות  , אלא מתווה 

שלו. שינו למדיניותו  בהתאם  בהמשך  183יים  נקודות  נולמחקר  לפיכך,  מספר  מצאנו  ראינו ,  אשר 

והוצאתן מהכוח   להיישום ומימוש החלטות הממש  : רןכשעיק  ,בעניינן   ו לתת את המלצותינלנכון  

)המעשי( )הרעי לפועל  כן  .  וני(  במחקרנו מנגד,  כמו  בדמות  חוזקהת  נקוד  מצאנו  חקיקה  ה  שהינה 

המשל הממשלה  הפרלמנטרית  החלטות  את  בג ימה  כאמור  ומסייעת  )שנשארות  הרעיוני(  דרן 

 .בנגב ובגליל  ההתיישבות הצעירהלעידוד 

כי   כי    סתנולתפימכאן  מוצאים  עידודאנו  קידום  בנגב    את  הצעירה  לגבות התיישבות  יש  ובגליל 

ממשלה  פרלמנטרית  קהבחקי כהחלטת  להשאירה  יוצגו   בלבד  ואין  אשר  טעמים  ממספר  וזאת 

 .תכע

החלטותראשית ל  ,  מצליחות  אינן  המהממשלה  לשלב  ההלכה  משלב  לעבור  ונשארות  רוב  עשה 

 זאת  184טת הממשלה.ש שאינו עומד בהחלוש חלקי ו/או מימו פעמים אין ספור ללא מימוש, מימ

 
 .91ה, לעיל ה"ש החלטות ממשל 181

"תחומי   (; הרשות לפיתוח הגליל2021) הרשות לפיתוח הגנבה" דות סיכום שנתיים ותוכניות עבו הרשות לפיתוח הגנב "דוח 182
בון  דין וחש(; 2022, הנגב והגליל )שרד לפיתוח הפריפריההמ(; עידוד הגירה חיובית לגליל 2022) תוח הגלילהרשות לפיהרשות" 

 .59"ש , לעיל המבקר המדינה
  ומדגם הפיתוח ורשויות המשרד, ישראל ממשלת של העבודה תוכניות את והשוואתנו בנושא מחקרנו לאור עולה זו מסקנה 183

 . ותמקבילית הכוח; מקומיות ותרשוי
; ראו, טבלת  60-63, 42, 6 'עמ 19, לעיל ה"ש וד ההתיישבות ולחיזוקהכשלים בגיבושה של התוכנית האסטרטגית לעיד 184

 חלטות.יישום הה



                              2022 יוני                                                                                                                                  

30 
 

עי  סיבות  משתי  במחקרנו  אי1:  קריותנמצא  של  -.  העבודה  בתוכנית  הממשלתי  הרעיון  אימוץ 

הרשויות; המשרד   ה  .2  185ושל  ההחלטה  לגורמי  מקבלת  והפצתה  הממשלתיים  ממשלתית 

מתק,  םהרלוונטיי יתר  לא  ניסושהןהנדרשות    הפרלמנטריות  הפעולותיימות  חקיקה,  קדם  ח  : 

  אלו  המשך  פעולות קיום  -אי  כימכאן נמצא,    .אה להצבעה בכנסתם בוועדות וקרי, דיוניהצעת חוק

( ועל כן בשטח)  לה הממש  החלטות  של   ללפוע   הוצאההו  וםקיה  את  מעכבה  מנגנוןווה למעשה  המ

 .בלבד כתב על נשארת הממשלה החלטת

בות ימה של אחת מן הסיהתקי-זה וכן גם איהסיבות אשר נסקרו בחלק    2כאן כי שילובן של  מ

-וש החלטות הממשלה ולכן, הרעיון הממשלתיכגורמים אפשריים אשר מעכבים את מימנמצא  

 . ידי זרועות הביצוע-לון ואינו מיושם עהמקרים בגדר רעימדיני נשאר ברובם של 

הראשונה  ניתש בנקודה  תלות  הממשלה  )ללא  להחלטות  הנלווים  החוקים  כי  מצאנו  והצעות  ( 

)כנסק לעיל  החוק  נמצ4.1  –ר  כתורמי(  רבותאו  ההתיישבותל  ם  ו  עידוד  בנגב    הצעירה()הכללית 

חיובית(  ובגליל באו  )הגירה  שלילית  ההגירה  אלו. צמצום  חקיק  כך,  186זורים  מהליכי  אלו שני  ה 

כא המשלימים  ה)אשר  השנייה(  את  אחד  אמור  הרעיוניצולחים  המבחן  הממשלה(   ת    )החלטות 

כן, נמצא כי עיקרים של מהליכי חקיקה  כ  נקבע.שון הכללי  את הרעי  בשטחיישם  מצליחים ל מו 

הדיור,  עוסק  אלו   הטבות  המסהבנושאי  והטבות  הכלכליות  שילובהטבות  כגורם   .  זה  ממצא 

ל המצליח  לפעואפקטיבי  מהכוח  להוציא  ביצומעשה  לכדי  הממשלה  החלטות  את  בשטח  ל  ע 

כאלו המצליחים  נמצאו כ  (, 4.3  -ה  קר המדינו דו"ח מבובשילוב הנושאים אשר עוסקים בהם )רא

לאזור חיובית  הגירה  למשוך  מהןמחד  השלילית  ההגירה  את  להאט  ומאידך  אלו  )כנזכר    ים 

 187. לעיל( 

הממש  המיישמת  אקטיבית  למנטריתפר  פעילות,  עתנודל הרעיון  )החלטות  -לתיאת  מדיני 

 ההתיישבות  עידוד  דוםלקי  תרוםל  תוכלהלכה למעשה    אשר  היא,  חקיקה  מהלכידי  לכ  הממשלה(

עתה.    ובגליל  בנגב   הצעירה סקרנו  אשר  מהטעמים  הינהבוזאת  המלצתנו  את   כך,  לגבות  יש  כי 

הצ ההתיישבות  בנושא  חקיהיוזמות  במהלכי  ממשעירה  פרלמנטרים  בפועל  קה  יצליחו  אשר  יים 

 יישבות זו בנגב ובגליל.שמש ככלי בר מימוש בעידוד ההתל

 

 המקצועיות שויותולר  המקומיות ויותלרש סמכויות האצלת 7.1.2

הסמכוימ האצלת  כי  מצאנו  זה  במסמך  המובא  הן  המחקר  והמקומיות(  )הפיתוח  לרשויות  ות 

החקיקה למהלכי  )בהמשך  המצליחה    שיטה  החללעיל(  למימוש  ויישום  להביא  הממשלה  טות 

בנושא.מהלכ שנתקבלו  החקיקה  הפריפ  עוד  188י  לפיתוח  המשרד  של  קיומו  כי  הנגב    ריה,מצאנו 

ות מיקוד  לסדר יומה של הממשלה ומשרדיה את חשיב  תמעותיח להעלות בצורה משוהגליל מצלי

 
הוכחות בה סקרנו את דרך אימוץ ושילוב הרעיונות   נעשתה בפרק זה הן על מקבילית על כך מתוך הסיקרה אשר ראו הרחבה 185
בלת יישום ההחלטות בה נסקר כיצד  שרד, רשויות הפיתוח והרשויות המקומיות והן את טחלטות הממשלה בתוכניות המוה

ה וכיצד תוכניות אלו  כאמור( את החלטות הממשלת )אם כלל ת( מאמצורשויות )הפיתוח והמקומיו)אם כלל( המשרד וה
 . ון בלבד ולא מיושמים בשטחעל שולחנה של הממשלה, לעיתים קרובות, נשארים כרעי  המתקבלות

, לעיל  בעירם כישת דירה בתוכנית מחיר למשתכן שאין התוכנית פועלתמענק מקום לרכישת דירה בפריפריה, לזכאים לר 186
,  17-6, עמ' 50, לעיל ה"ש  והשיכון  ידוח מסכם, מוגש למשרד הבינו –באזורי עדיפות לאומית  ד התיישבותים לעידו כל; 57ה"ש 

 (.94) יאליסוצ  ביטחון(. 2014ראל ופרויקט שיקום השכונות" )שטיין "הדיור הציבורי בישוינ צבי; 41-36
עדיפות    187 באזורי  התיישבות  לעידוד  ה"ש  לאומיתכלים  לעיל  חו50,  הנג;  לפיתוח  הרשות  ה"ש  ק  לעיל  הר 44ב,  חוק  שות  ; 

 .74לעיל ה"ש ; הטבות מס, 46; חוק לעידוד השקעות הון לעיל ה"ש 45לפיתוח הגליל, לעיל ה"ש 
הנגב    שות לפיתוחסמכויות ביצועיות שמוקנות לרשויות )הר  ; כאמור במחקר, ישנן59, לעיל ה"ש  ן מבקר המדינהדין וחשבו  188

 תמיד מועברות בפועל.  ויות אלו לא מספקות ולאל(, אך עם זאת, סמכהגלי והרשות לפיתוח
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ה בפעילות  בפרט  והגליל  והנגב  כלל  בפריפריה  בהההתעסקות  כך,  המודעות   תעלאממשלתית. 

להשפיהאמ המשרד  הצליח  הממ ורה,  המדיניות  עיצוב  על  רבות  בצורה ע  וזאת  בנושא  שלתית 

יותר   )ר  מאשרמשמעותית  להקמתו  עד  הכוחותהיה  מקבילית  בהרחבה  או  )כמוסבר  זאת,  עם   .)

רה בנגב  יות ממשלתית זו ובכללה תוכניות הממשלה לקידום ההתיישבות הצעיבמחקרנו זה( מדינ

ם אשר ה ולא באה לכדי מימוש )מהטעמיבה התכנוני כהחלטת ממשלנשארת ברובה בשל  ובגליל,

 189נסקרו(. 

 

החיובית השפעתו  ה  למרות  השל  כי  מצאנו,  הנגב  משרד,  לפיתוח  הגליל  רשות  לפיתוח  והרשות 

הביצועית   הזרוע  מצליחות בהיותן  אשר  אלו  הן  המקומיות  הרשויות  עם  בשיתוף  המשרד,  של 

התורמת לעידוד    מימושת ברת  ד ולהתוות בעצמן מדיניואת מדיניות המשר  עשה ליישם נאמנהלמ

"טבלת  כשלים כמוצג מטה )ורמת זו אינה חפת  ילות ת גם פע    190תיישבות הצעירה בנגב ובגליל.הה

עדיפה   וזו  ייתכן  אך,  ההחלטות"(  אייישום  כלל. -על  את    191ביצוע  המציג  זרימה  תרשים  להלן, 

ומה    ידי-לאחר קבלת החלטה עלבמחקר כמתקיימים  ציות אשר נמצאו  עיקרן של האופ המשרד 

 מיות(: בהמשך על ידי הרשויות )הפיתוח והמקוקורה עם החלטה זו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זה, אודותכמו   כי מעבר לעשייה המתק  כן, בהקשר  גם  -יימת עלפעילות הרשויות, מצאנו  ידיהן, 

שלרשויות אלו  יה. זאת, מכיוון  שוב בקידום הפריפרהיבטי הידע אשר נצבר על ידן מהווה כלי ח

ומ המקצועיי)פיתוח  והכלים  הידע  להצלחת קומיות(  המביאים  בשטח  במעשיהם  המגובים  ם 

 
שנתיות ויוזמות שונות  -וכניות רבמעשה. כך, החלטות ממשלה, תלראות כי עיקר ממצאנו הינו כי הרעיון אינו הופך לניתן    189

בנוש עולות  לבחי אשר  הניתנת  פיזית  פעולה  לכדי  בפועל  הופכות  אין  רעיונות  א  כלל  ולמדידה.  קידנה  מטרתם  אשר  ום אלו, 
ו  ההתיישבות ובגל)הכללית  בנגב  בפרט(  ואשהצעירה  אריל  מתאר  )תוכניות  רוחב  החלטות  לממש  בחלקן  נועדו  אינן ר  ציות( 

לתית; ( והן הרעיון הכללי )מדיניות ממש ועודפרויקטים    ק;חו נופל מגדל הקלפים" והן הרעיון הפרקטי )הצעות  מיושמות ובכך " 
דום ההתיישבות הצעירה  יון קי" זה, גם רעיון האב, רע"קריסת מגדל קלפים-ר, במוקדמים. בכך כאמו  החלטות ממשלה( אינן

( בשטח. בכך, נציין, רו הרעיוני ולא מוצא לעצמו דרך ליישום )משמעותיונשאר, כעניין שבשגרה, בגדבנגב ובגליל "נופל" גם כן,  
הצעות חוק, הטבות   ,ראו  –לכך נסקרו לעיל    והטעמים אשר תורמיםעיתים להיות מיושם בשטח,  כי "רעיון אב" זה כן מצליח ל

 לצות זה.פרק הממס ו
 ; מקבילית הכוחות.38, עמ'  50, לעיל ה"ש אומית כלים לעידוד התיישבות באזורי עדיפות ל 190
דות נוספות  אלו )כמוצא בפרק זה( ונקויר את הכשלים בשלהם, אך, הליך סדור להסדרת כשלים  איננו מוצאים כי יש להשא  191

 –" ות הכשלים( הוא אשר יתרום רבות למימוש "רעיון האב ת יסודולמעשה ייתכן ומהווים אקשר הדוק לכשלים אלו ) הקשורות
 הצעירה בנגב ובגליל. רעיון עידוד ההתיישבות

 שום החלטות"( "טבלת יי –)להלן ידי המשרד -על X קביעת תוכנית -טבלה תיאורטית 

 
 נה ראשו אופציה

 

 שנייה   אופציה

 

ידי הרשויות -מיושם על  X-ה

 יותהמקומ

 שלישית   אופציה

 

נגזרת   מיושמת מיושם, אלאינו א X-ה

(Y  דומה ) 

(  Z) חדשה החלטה יוצרות הרשויות

 למשרד  כפוך שאינו רעיונם פרי

ומקומיות( מצליחות   )פיתוח  בצורה טובההרשויות השונות  והשני  לעשות  וכן את  את האופציות הראשונה  יה 

אינ  השלישית  האופציה  אבל,  השלישית  עלהאופציה  מוכרת  המשרד-נה  כ מכא  .ידי  הן,   החלטת  והינש  X-י 

השנייה  המשרד מיושם   באופציה  להיות  מצליח  מיטבי,  לא  האופציה  באופן  את  יישמו  )לרוב(  הרשויות  ולכן 

 . רההנדרש בהסד –( Zהשלישית )
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הי מדינות  אשר    192.והמשרדה  ממשלישום  מיידע  ובעזרתו  השונות  הרשויות  בידי  ושמות  נצבר 

ומה מיטבית  בצורה  שנתיות  הרב  באזורי  תוכניות  התיישבות  הדברקודמת  קיים מת  הפריפריה. 

 193ת הכוחות(. שא בין המשרד לרשויות )מקבילית סמכויות ביצועיות בנוהודות להאצל

נדרש להסדירו. זאת לא   ו מיטבי כיום ולמעשהזה אינותכנוניות    הליך האצלת סמכויות ביצועיות

על והטל-רק  קביעה  אלאידי  הרשויות  על  המשרד  בהחלטת  סמכות(  )האצלת  נוספת  אחריות  ,  ת 

נדרשת   זו  דוהסדרה  לאחר  לר-להתקיים  המשרד  בין  משותף  והמקומיות(  שיח  )הפיתוח  שויות 

סדור.בהל על  194  יך  מהי-זאת,  ולהפיק  למקסם  ומהיכולמנת  השונדע  הרשויות ות  צברו  אשר    ות 

מנת שזה -הכרח הצורך להעביר ידע זה למשרד על השונים עם השנים בידן ומתוך ההבנה כי אין ב

המקצועי   להפעיכגורם  יוכל  לשיקול  העליון  בהתאם  הלו  אצל  השארתו  אלא,  רשויות דעתו 

התיהמקצועיות(    –)בהדגשה   של  בשטח  ומימוש  לקידום  יתרום  אשר  צעירהוא  בנגב  ישבות  ה 

 יות.  ובגליל. קביעת הסמכו

הסדרת -תקיימת התנגשות בין הרשויות למשרד בשל איבנושא זה, מוצאים אנו כי לעיתים מ  עוד

הע והסמכויות  הביצועיות  המשבודה  בין  איתכנוניות  לרשויות.  ז-רד  נמצאהסדרה  כגורם    הו 

יישום את  למ  המעכב  ובכך  בפועל  בהחלטותיה  הממשלה  בעשה  מדיניות  רפוגם  עיון עידוד 

הצעי מצא  בנוסף,  195רה. ההתיישבות  הסמ  נובמחקרנו  אשר  ויחסי שבמקומות  האחריות  כות, 

כהל  הוסדרו  והרשויות  המשרד  בין  מצליחהגומלין  הרשויות  המדיכה,  את  ליישם  ניות  ות 

 תרה. הממשלתית בהצלחה י

ב  ריה, הנגתוח הפריפ את תהליכי האצלת הסמכויות בין המשרד לפי  לפיכך, לדעתנו יש להסדיר

. לאחר  שויות המקומיותשלה השונים לבין הרשויות המקצועיות ולבין הרוהגליל ומשרדי הממ

ות, יוכלו באופן  והרשויות המקומי  פיתוח הנגב והגלילהסדרת האצלת הסמכויות אלו, הרשויות ל

תיה  התכלית והמדיניות אשר קבעה הממשלה בהחלטובצורה המיטבית ביותר לממש את  עצמאי  

 ההתיישבות הצעירה בפרט.  התיישבות כלל ועידודעידוד ה בנושא

ם כך מוצע , ולשסדיר את יחסי הכוחות וקשרי הגומלין בין המשרד לרשויותעוד מצאנו כי יש לה

מ בחקילקבוע  מסודר  או נגנון  את  יקבע  אשר  משנה  העומקת  הסמכויות  האצלת  הסדרת  דות  פן 

הדרך    המשךים חדשים אשר יעלו בדרת נושאנה גם בהסכרגע על הפרק. מנגנון זה נדרש לתת מע

כויות בין המשרד לפיתוח הנגב והגליל לבין רשויות הפיתוח.  ויצביעו על פערים בנושא חלוקת הסמ

נדרשת להיה זו  עלסדרה  נוספמנת למנ-עשות,  עיכובים  ולמזער  מדיניות הממשלה  וע  במימוש  ים 

 וכניותיה כפי שמצאנו שמתקיים כיום.  ובת

לנקודה  בהמש )"ך  לנכון    ("המקצועיות  ולרשויות  מקומיותה  לרשויות   סמכויות  תאצלזו  מצאנו 

 הציג שתי נקודות משנה נוספת: ל

 
בגיבושה  192 התוכנ   כשלים  ולחיזוקהשל  ההתיישבות  לעידוד  האסטרטגית  ה" ית  לעיל  עמ'  19ש  ,  לע;  59-60,  ידוד  כלים 

 38, עמ' 50ל ה"ש , לעירי עדיפות לאומית התיישבות באזו
 שם.  193
, 59, לעיל ה"ש  "והגליל   תוח הנגבהנגב והגליל והרשויות לפי  היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה,"ר המדינה  מבק  194

אלוכיו;  14-11עמ'   ותכנוניות  ביצועיות  סמכויות  המקרים,  במרבית  עד  ם  מוסדרות  ובמ  איננן  איננתם  אף  אחרים  ן  קרים 
 . מוסדרות כלל

ורמי  מי מקצוע אלו, שהם כאמור גידי גור-יישבות הצעירה בנגב ובגליל אינו מיושם עלש לזכור, אם הרעיון קידום ההתי; שם 195
אשר יכול  ין גורם אחר  ושא, לא ניתן יהיה לקדם את הנושא בצורה מיטבית ואהמקצוע המובילים בהיותם הזרוע הביצועית לנ

 .עשייתן-ר עקב אי לים חלל זה אשר נוצלהש 
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מצאנו,  ראשית המחקר  קיום  לע  לאחר  נוטה  המשרד  ליטוכי  קרובות  הרעיונות  יתים  מן  חלק  ל 

ולמצווההצ החוק  בהצעות  העולות  הרבעות  בתוכניותיו  מקום  לאלו  זאת, -א  בניגוד   שנתיות. 

חל וההלנטילה  הרעיונות  של  הממשלה.קית  החלטות  מתוך  העולות  זו    196צעות  איננה  תופעה 

 ותדרגת פשטמפרטות בלעיתים  ק  מוסברת אך סברה אחת הניתנת למחשבה הינה כי הצעות החו

הצעותיה  גבוהה  את  בהחל  מאשר  ןיותר  הנקבעת  הכללית  ולכן  המדיניות  הממשלה  המשרד  טות 

הצ  נוטה לאמץ  ונגישהיותר  מפורטת  כ  197יותר.  עתה  ייתכן  עלכך,  הנושא  קידום  מהלכי  -י  ידי 

השונים,   כוונת החקיקה  על  נוסף  ויתרום  גם   וייתכן  פרלמנטרית(  )חקיקה  לרעיונות    המקורית 

מא אואותם  מתוך  המשרד  ומץ  שונים  חקיקה  מהלכי  התם  בתוכניותיו  מקום  לעצמו  רב ימצא 

השונות. הרשויות  ושל  המשרד  של  זו  שנתיות  הצעה  תוכל  לקידום  בכך,  מקומה  רעיון   למצוא 

 בצורה המיטבית ביותר.עידוד ההתיישבות הצעירה בגנב ובגליל 

 

  מומלץ ,  לעיל  גוהוצ  אשר(  2020  נתוש  2017)משנת    ינההמד  מבקר "חות  מדו  לעולה  בהתאם,  שנית

במסגשחדשה  ה   חקיקהה  הצעתב  לבחון במימוש  תעלה  הסתייעות  ותכלול  היוזמה   החקיקהרת 

"הרשויות"-על מנגידי  פתרון  ימצא  כי  הרשו-נוני,  של  הכספים  ההתנהלות  עבור    יותרגולטורי 

הפיתוח(  הכלכליתהתכלית    מימוש  את  הפועל  אל  להביא  החדשה  ההצעה  תוכל,  כך.  )רשויות 

תתייעל פעילות    בכך  .ליעדם  עויגי  אלו  כי  יבטיחאשר    באופן  ,לכך  המוקצים  ספי הציבורכ  ומימוש

תרום מיטבית לעידוד רעיון ההתיישבות ה תקודם ותבטיח כי ת והן ההצעה החדשוח  הפית  תרשויו

 בנגב ובגליל.הצעירה 

 

 : נדרשים בהסדרה, עיקרם של הדברים ה לסיכום

העבו .1 מנגנוני  לנושאהסדרת  וההסדרה  העדה  ולנושאים  הקיימים  יסייעו  ים  אשר  תידיים 

שנתיות והמדיניות  -תוכניות הרב ם ההרגולטורים בקידווב תהליכי הבירוקרטיה  לצמצום עיכ

 קומיות. שרד לרשויות הפיתוח ובין שתי אלו לרשויות המבין המ

יכולת קביעת ר .2 ולה מתוכנית  שויות הפיתוח מדיניות חדשה שאינה עקביעת תיחום לסמכות 

 של המשרד.האב 

 פן מימושו של התקציב. התקצוב בין המשרד לרשויות ואונושאי חלוקת  .3

 

 תנאי בסיס את השוו  –' בהמלצה  7.2

שאספנו,  הנתונים  מחייה   ניכר  לאור  לתנאי  בנוגע  לפריפריה  המרכז  בין  משמעותי  פער  קיים  כי 

המרכזיים מתמקדים בתנאים אלו.    זוג צעיר לקבוע את מושבו, שיקוליו   לטעמנו, בבואו של  בסיסים.

ו בנגב  התיישבות  לעודד  שנועדו  מס  הטבות  שישנן  אף  על  כי  פערניכר  ולצמצם  המרכז בגליל  בין  ים 

פע קיימים  עדיין  ככל לפריפריה,  מועילות  המס  הטבות  עליהם,  בסיסיים  מחייה  לתנאי  באשר  רים 

דוג מתגברות.  אינן  היאשיהיו,  לכך  כפיהבריאות  תחוםב  מא  אשר  איכות    ,  הפסיקה  בפרק  שהוצג 

הוא   נוסף  בפריפריה לקויה. תחום  בפרק  .התחבורה הציבוריתשירותי הבריאות  הרקע,    כפי שהצגנו 

ר בתחבורה ציבורית. שיקול זה מתעצם כאשר על הפרק עומדים סובלים ממחסו  םאזורים פריפריאליי

 שםנגישות סבירה לב  ובע הצורך ומכאן נ  .בתחבורה ציבוריתם נעזרים והזוגות צעירים שאין להם רכב  

 
 חקר אשר ביצענו. ים אלו נמצאו כמסקנות מתוך המדבר 196
 . ביצענו אשר המחקר מתוךנמצאו כמסקנות   אלו דברים 197
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ת עולה צורך התחבורה הציבורי  ימודים וכדומה. על מנת להנגיש ולייעל אתלהגעה למקום העבודה, ל

הב תדירות הקווים  את  ארוכות  -יןלהגביר  נסיעות  שיחסכו  ישירים  קווים  להוסיף  גם  כמו  עירוניים, 

 ומסורבלות. 

כאשר לנושא זה    החינוך, הינו  ות להשוואת התנאים  דורש נקיטת פעולות מהותיי שלטעמנו  נושא מרכז

ורמת  ה  ראשון ה  :פנים   מספר איכות  לפערים  ינו  מביאה  אשר  ניתן  הלמידה  לפריפריה.  המרכז  בין 

במד זאת  נמצא לראות  הרקע  בפרק  שהצגנו  כפי  אשר  ובגליל  בנגב  חינוך  במוסדות  הציונים  ד 

למ מתחת  הגיושני  ה  198רכז.משמעותית  הוא  פחות  לא  לטענות שהתקבלו   והמבחר.  וןוחשוב  בדומה 

הבריאות,  בנושא  אסולין  החינוך    199בפס"ד  בתחום  משמעותיגם  מחסור  קיים  כי  בגיוון    ניכר 

רופוסופי  תכגון חינוך אנ,  ור ילדיהם חינוך שיכלול תוכן וערכיםמחפשים עב  זוגות רבים  200המוסדות.

נוספת לכך היא  .  חינוך טכנולוגי מתקדםאו   מספר המחוננים  כיום,  .  ים מחונניםתלמידזיהוי  דוגמא 

בע מחוסר מאמץ לזהות אותם  בפריפריה. הדבר נו  ממחוננים בעשרות אחוזים    גבוההבאזורי המרכז  

במסגרות החינוך ימשוך אל  בחר  מ  ,לטעמנו  201. פיתוח לילדים מצטיינים ומסגרות העשרה  יעדר  וכן מה

זור הפריפריה ישנם באלהשכלה גבוהה.  הינו מוסדות    השלישי  הפן.  הפריפריה זוגות צעירים מגוונים

מועט גבוהה  מספר  להשכלה  אקדמאים  מוסדות  ממגושל  לנדוד  נאלצים  רבים  שתושבים  כך  ריהם , 

)שהכר אקדמיים  לימודים  בהנגשת לצורך  לחשיבות  מעבר  פערים(.  צמצום  לצורך  הם  גם  חיים 

רבים יתרונות  סביבם  מייצרים  אלו  שמוסדות  נראה  הרחב,  לציבור  הם  האקדמיה  לכך  דוגמא   .

במסגא הצומחות  תעסוקה  צעירים  פשרויות  המובילים  שנפתחים  חדשים  עסקים  וכן  הלימודים  רת 

 סמיכות. שעוברים לגור ב

 

 קהפיתוח התעסו –' גה המלצ 7.3

צעות שיפור ההיצע,  , זאת באמבפיתוח ההיבט התעסוקתי בפריפריה  לטעמנו, קיים צורך מהותי

ההשתכרות ורמת  להלן  המגוון  לתכים  דר   2.  שיכולות  ההתיישבות אפשריות  לעידוד  רום 

 ה: בפריפרי

 יה הפריפר באזוריה תעסוקתיים עוגנים יצירת 7.3.1

לפערים   שגורמות  הסיבות  אחת  כי  עולה  שערכנו  הימהמחקר  לפריפריה  המרכז  צב  המ  נהבין 

הקיימים -הכלכלי השכר  פערי  ומשיעורי    רמתמ  היתר  בין  יםנובע,  חברתי.  יותר  נמוכה  השכלה 

רם מהריכוזיות הגבוהה במרכז  הדל הנג, כמו גם היצע העבודה  . פערי השכרים יותרגבוהאבטלה  

מכאן,  משפיעיםהארץ,   החיים.  תחומי  בשאר  הפערים  על  רב  צו  באופן  עוגנים  עולה  להקים  רך 

בתעסוקתיים   גבוהה  השתכרות  פוטנציאל  ובעלי  פריפריהמשמעותיים   –)כדוג'    מרכזיות  ערי 

  2-ים וזאת מם הקיימלצמצם את הפערי  עשויה  מת עוגנים מעין אלה הקי  כ  סבורים הייטק(. אנו  

עיקריות:   צעירים  הפעולה,  ראשיתסיבות  בשכר    תעודד  לעבוד  לפריפריה,  לעבור  ה  דוממהמרכז 

יותר זולה  מחייה  עלות  עת  תוך  למען  לחסוך  רבים  לצעירים  שיאפשר  יצירת ,  שנית  ידם.באופן 

ת מבלי  בעלות השכר הגבוה, וזאבי הפריפריה את המשרות  עוגנים מעין אלה תוכל להנגיש לתוש

 
 

 . (27.04.2014 נבו) כללית בריאות  שירותי - אסולין שושנה 11-07-8893( א"ת  אזורי) ר"חב 199
 

 https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-818872מתוך:  201
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שארו יותר מקומיים, וגם רמת ההכנסה הכללית  יילהיאלץ להעתיק את חייהם למרכז. בכך, גם  

  תעלה.

הכלכליים ים  ם התעסוקתיים, יש לבצע מחקר שיאתר את הצרכאת העוגניולמשוך  מנת ליצור  על  

יה, יקו את פעילותן לפריפרברגע שחברות יעת  יפריה.לעודד חברות לעבור לפר  והעיקריים שיוכל

עורכי דין, רואי   –ים, בעיקרם של נותני שירות ר ייצור משיכה משנית של מעגלי תעסוקה נוספהדב 

באופן   ריהפריה יצמח, דבר שיעודד את ההתיישבות בפריפכד'. בכך, השוק הכלכלי בפריחשבון ו

 טבעי.

 

 הפריפריה  לתושבי תעסוקתית הנגשה 7.3.2

לעודל 7.3.2.1 הדרכים  אחת  ה טעמנו,  בפריפריה  התיישבות  שיפוד  שלר  יא  חייהם  ואיכות   מעמדם 

המקומיים  בפריפריה,  התושבים  לגור  לעבור  אנשים  לעודד  בכדי  ל.  צורך  איכות קיים  את  שפר 

ב והחיים  לב.  ישובים אלוערים  ניתן  הנגשה תעסוקתית  צע  אחת הדרכים שבאמצעותן  היא  זאת 

כד  כלומר,  לתושבי הפריפריה. רב  בוהה למי להנגיש את ההשכלה הג לפעול במספר היבטים  ספר 

לעבוד   הם אפשרויות תעסוקה רחבות בכלל, ואת האפשרותיעניק לשל תושבי פריפריה, דבר אשר  

גבוההבמ הכנסה  בעלי  ש  .רטבפ  קצועות  כמה  כלפי  להיות  צריכה  זו  מעין  מתושבי הנגשה  יותר 

משמע יהיה  בכדי שהשינוי  וזאת  תוהפריפריה,  לבצע  יש  תחילה,  סותי.  בבתי  חינוכיות  פר כניות 

החשיבות של לימודים אקדמיים, על פוטנציאל  יים ובתיכונים. במסגרת התוכניות יוסבר על  יסוד

 י השחרור , יש לקיים הדרכות מיוחדות לחיילים לפנוסףיהול משק בית נכון ועוד. בנההשתכרות, נ

וזאת לשם אותה המ)מעבר להדרכות הקיימות( בסיסיות   קיימותההדרכות הלדעתנו,    טרה.,  הן 

כות שאנו מציעים הינה לעודד גישת עניקות את הכלים הנדרשים באמת. תכלית ההדר ד ולא ממאו

הם, לפעול לשם שיפור  ילותובעצמם וביכ  מיןנערים ונערות מהפריפריה להא"הכל אפשרי". לעודד  

במקריה מונעים  התפיסתיים  הפערים  חייהם.  ואיכות  להגשים  שכלתם  מצעירים  רבים  את  ם 

    .מתעל המדינה לפעול לשם שינוי התפיסה הקיי ם, ולכןהפוטנציאל הטמון בה

הן בכדי   צועי לעודד אנשים לבצע הסבת מקכמו כן, יש לפנות גם לאוכלוסייה הבוגרת, וזאת בכד 7.3.2.2

רוצשבו    עבודה  מקוםל  רלעבו והם  ולא במקום שמוכן לקבל אותם,  ת רמכדי לשפר את  ב  הןים 

היבטים: הן בעידוד לשינוי תעסוקתי,    2-תועיל בוכלוסייה הבוגרת יותר  הפניה לא  שלהם.  הכנסה

ר עוריש לציין כי עלולים להת  ים.בשינוי תפיסתי שיוכל להשפיע על הילדים של אותם הבוגר  והן

ביניהם   המהלך,  בקידום  כלכקשיים  את    –לי  קושי  למממן  יתקשה  מבוגר  הנמנע שאדם  מן  לא 

לימודים  משפחתו  הוצאות הורי  ,  בזמן  בי  –וקושי  מלדיםטיפול  )אולי  .  פתרון  למצוא  שיש  כאן 

מס סבסוד  המהלך.  םויבדמות  לקידום  לסייע  שיוכל  להיות  (  צריכה  ומקיפה, התוכנית  איכותית 

לה יסודות  ותכליתה  המקומיים,  השכלתיים  תוות  היסוד.  ובתושבים  תפיסת  שינוי  לשם  לפעול 

התיישבות ולעודד  שפר את מעמד הפריפריה  , ובכך למת ההכנסה שלהםעל מנת לשפר את רזאת  

 .בה



                              2022 יוני                                                                                                                                  

36 
 

 

 בברכה,                                                                                                             

 ת וחקיקהעיצוב מדיניו  –מרכז 'עומק' 

יונתי,    מוריה,  ןז'נוקסמן  ענר  בן יאיר,  רי, גל חריט, חרות  תמיר פ  –ראש הצוות    תב ע"י:מסמך זה נכ

 טלי אדז׳יאשוילי.  

 גוטליב.  יהלי – צוות מחקר חברתבליווי: 

 . מיתר חג'בי –ראשת הסניף נבדק ע"י: 

 אור שלהבת אפריימי.  –אושר לפרסום ע"י: מנכ"ל הארגון 

 ברוק ולתרומתה למחקר. -המועילות של ד"ר שרון ורשבסקיה להערותיה תוד


